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্রীকু্মঙগল,.._চৈতন্ত-চরণালগু$র. মাধবী চার্ধ্ের নর উড মাহি 

স্থকবি। তিনি তাহার সেই কবিহ্বের কোমল তুলিকীয় মধুরমধুর চা রে 

কোমল-কান্ত-পদাবলী অস্কিত করিয়া 1গয়াছেন, তাহা অতি প্রাচীনক! 7. 

পর্যন্ত সুদী-সঙ্জ ন-সমাজে সমতাবে লম দূত বৃন্যাছে। - 

দ্রীৈতন্ের সমসামফ্িক কবি দে+কীশন্দন শরদ্ধাতক্তি 

করিয়াছেন,.- ূ 

“মাধব আচার্য বন্দে। কবিত্ব শীতল । 

ধাহার চরিত গীত আীকম্তমঙ্গল ॥” 

মছান্ুতব বুন্দাবনদাস একজন অভি প্রান কাক। তিনি৭ বন্দনা কনিয়াছে-. 

"তাবে ত বন্দনা কৈর্ল মাধব আচার্ধা। 

কৃ্ণগুণ বর্ণন স্দাই ধার কাধ্য। 

বে ক্ষ্ঃমঙ্গল কৈল গাগবতামুতে | 

ষেলীত বিদিত ছৈল সকল জ-তে। 

এই ছুইটী বন্দন! হইতে কাব মাববচাযা এবং উহার কাধ শ্রীরুঞ্কমঙ্গল প্রাসন 

কালে কিরূপ পুজা-প্রহিঠ্' লাভ করিয়াছিলেন: তাগার সমান পরিচয় প্রাপ্ত 

হওয়া যায়। 

এখনও বাঙ্গাপার দেশ-দেশে গ্রামে গাঁমে পল্লীতে- পল্লীঙ্ে-_মুদ মন্দিরা-স
হষোগে 

শ্ীকষ্চমঙ্গল গীত হইয়া থাকে । ০৯ গীতি ত মনেকেই শুনিয়াছেন ! শুনিয়া কে-ই ৭1. 

প্রেমপুলকি ত না হইয়াছেন । আর কে-ই বা ববিন শতমুখে প্রশংসা না করিয়াছেন! 

্্ীরু্লীলার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ_ শ্রীমন্তাগবত। প্রধানতঃ সেই তাগবতের দশম স্বন্ধাই 

্রস্থকারের প্রধান অবগস্থন। তিনি স্থানে স্থানে ভাগবতের অন্তা্ বধ হুই,ত এবং 

ভাগবত ব্যতিরিস্, পুরাণ-ইতিহাস প্রতৃতি হইতেও গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করিয়।ছেন। 

এ কথ! তাহার এন্থ আদ্যোপান্ত আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। গ্রস্থকারও 

আপন মুখে এ কথ! কোন কোন স্থানে অতিব্যক্ত করিয়ছেন। ধা 

রাঁজ রাজ অভিষেক নাহি ভাজি । এ 

ঘিন্তারি কহিব ভাহ। হন্িবংশ-মন্ডে | ১৫৪ পৃঃ 

পারিজাত হরণ ঈষধ ভাগধতে । 

 বিশ্বারি হি বিসু-পূরাণের মতে । ১৮৭ পৃঃ 



[২] 

এতদ্বাতীত গ্রস্থকীর-বণণিত দানণওড নৌ কাঁখণ্ড প্রভৃতি লীলার কথাও আমরা এস্থলে 

প্রমাণরূপে উত্থাপন করিতে পারি ৷ কিন্তু দুঃখের বিষয়, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার 

'বক্ষভাষ। ও সাহিত্য” গ্রন্থে - সর্কজ্ঞের মত লিবিয়'ছেন--“ইহ1 ( শ্ীকষ্তমঙ্গল ) ভাগ 

তের ১০ম স্বগ্ধের একটী সরল ও স্রন্পর বাঙগালাতু বাদ | 

সস্ত্রীকদঙ্গণ “সরল ও সুন্দর” সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহ! যে “ভাগবতের ১০ম ক্বন্ধের 

বঙ্গালানু বাদ ”» নহে, ত1৮1 যিনি ভাগবত পড়িয়া ক্লুঞ্মঙ্গলের কিয়দংশও পাঠ করিয়াছেন, 

নি সহজেই বুঝি ত পারিবেন। তিনি আরও বু বিবেন যে, গ্রন্থকার আপন 

প্রতিভা ও কল্পনাবলে ভাগবতের বর্ণনাকে আরও কত মধুর করিস তুলিগাছেন। 

বৈষ্ণব কবিগণ দীনতার খনি,_তীহাদিগের এই দীনতাই তাহাদিগের প্রকৃত 

পরিৎ্য় লা্দ শইতে আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। গ্রস্থকারের 

বিশেষ পরিচয় হানিণার জন্য আমাদিগের মনঃপ্রাণ ব্যাকুল হইলেও. আমরা ত.হার 

নিজের অথবা অন্ত কোন প্রামাণিক প্রীচীন কবির গ্রন্থ হইতে তাঠা সংগ্রহ করিতে 

পারি লাই । তাহার নিবাস কোথায়, তাহার মাতা-পিতার নাম কি -জীবনের 

প্রধান কার্ধাবলাই বাঁকি, ইত্যাদি কোন কথাই আমরা বিশ্বাস্তরূপে জানিতে পারি 

. টি পারিয়াছি কেল, তিনি ভাতিতে ত্রাঙ্গণ ছিলেন এবং তাহার নাম 

দু নার চাষ্য। 

কতিপয় ভ্রান্ত বাক্তির অনভিজ্ঞতাঁয় দৃষি, প্রক্ষিপ্তা'শপরিপূর্ণ প্রেমবিলাস 

ন।মক গ্রন্থে কৃষ্ণমঙ্গল রচগিতার ঘে প্রকার পরিচয় প্রদত্ত £ইয় ছে, তাহ।র উপর 

বিশ্বাস স্থাপন করিতে শ' পাগার, আরা এন্তুলে তাহ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। 

বিশেষত; কুর্টমঙ্গল-রচয়ি ভা. মাধবাচাধ্যকে হইয়া বৈষ্ঞন এম্প্রদায়ের মধ্যে চিক? 

কোন স্থলে কিদ্ূপ গোলযোগ চলিয়। আদিতেছে, তা প্ুপ্রসিদ্ধ মাসক পত্র 

সাহিত্যে? ( ৯,মবষ) ১১শ সাখা। হইব সমাজে ধলাদলি। এবং “প্রমরিলীসগ্র্থ 

ঈীর্গক প্রবণ দুইটা দেখিলে বঝিতে পারা যাইবে। সাবারণেঃ কোতুহল 

গনবুর্তির জহ) আমরা তিবসব পন দঃা[দাঁণ গাব হ5তে িনদংশ দিয় উদ্বাত 

কারলান। 

«এই সকল মাঁধবের মধো প্রেনরত় (রব্রাকর ?) €চাঁয়তা মাধবাচাধ্য ও 

বিষুগপ্রি রর ভ্রাচা মাধবাচানা সম! পক প্রসিদ্ধ। চৈতন্দেবের শ্বশুর সনাতন মিশ্র 

মিথিলা হইতে নবন্ীপে ন্টপনিবিষ্ট হন! এই বিখাত বংশে পওত- শিরোমণি 

জগদীশ তর্কীলঙ্কারের জন্ম হয়।  এহ বংশের মাধব এবং প্রেম্রত্রাকর ও কৃষ্ণমললের 

রচফ়িতা মাধবের সহ “তাগা”  মাধবের কোন সংস্রব নাই। মাধবাচার্য 

পুকুষোত্তমক্ষেত্রে গমন পরি? চৈতন্ের কুপালাভ করেন। পেখানেই তীহার এক- 

খানি বৈষ্ণবন্ুতি রচনা করিবার অন্ভিলাষ হয্স। প্রন হঈতে পারে, হরি তক্তিবিলাম 



৩) 

খাকিতে প্রেমরভ্রাকর নামক স্থৃতি রচনা করিবার উদ্দেস্ত কি? হরিভা লাস 
প্রকাণ্ড গ্রন্থ, মাধব সংক্ষেপে একখানি স্মাতির রচন! করেন । এই ্্ ১ 
কৃষ্ণমঙ্গলের রচগিত|। এ কথা আমর! কেন, বিঝুপ্রিয়ার ভ্রাত' যাদব ক ম ধারের 
বংশধর গোস্বামিগণও স্বীকার করেন। কৃক্তমঙ্গলের-রচগ্লিতা মাঁধবের বংণীদ়. গো | 
অদ্যাপি ময়মনসিংহ জেলায় বাদ করিতেছেন । ময়মনসিংহ, ঢাকা, মাহ. মুহিত 

জেলায় তাহাদের বহুদংখ্যক শিষ্য আছে। শুনিয়াছি, ইহারা বুন্দাবনধাঁমে, চুডঃধারী... 
ন/মক ব্রজবা সর কুঞ্জ ক্রয় করিয়া, তথায় আপনাদের কুঞ্জ স্থাপন করেন। কোনও: 
কারণে ময়মনসিংহ জেলার কোন অধিকারি-বংশের সহিত তাহাদের বৈবাছ, সয়): 
অধিক[রিগণ মধ্যে কেহ কেহ প্রচার করিয়া দেন যে, “ময়মনগিংহ বশোদলের গ্স্কাদি- | 

গণ চুঁড়াধারী মাধবের বংশস্ভৃত। তাহার। বৈদ ব-সমাজের পরিত্যজ্য । . মাধ্রচা্্য 
কুষ্ণমঙ্গল রচনা কবেন নাই। বিষু্রিগার ভ্রাতা মাঁধবাচার্্যই কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িত]1 1” 

এপিকে বিষুণপ্রিয়ার আাতা মাধবের বংশধরেরা বলিতেছেন, আমাদের বংশের কেহ 

কুষ্ণমঙ্গল র5ন! করেন নাই । পাঠক মহোদয়গণ বিবাদের প্রকৃতি পর্যালোচনা 

করিয়! সিদ্ধান্ত করুন । ইত্যাছি। 

উল্লিখিত উদ্ধতাংশের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে, মাধবাঁচা্য “প্রেম- 
রত্রাকর” নামে একখানি বৈষ'ব-স্থতি গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু দীনেশ বাবু 
বলিতেছেন, -“মাধবমিশ্রের শ্ীকষ্ণম গল” ব্যতীত এপ্রেমরত্বকর” নামক আর এক- 

থানশি (সংহত ) কাব্য আমরা দেখিয়াছি 1৮ 

এখন কাহার কথা বিশ্বাস করি? দীনেশ বাবু যে দৃষ্টিতে শ্রীরুর্কমঙ্গলকে 
'ভাগবতের ১৭ম স্কন্দের বাঙ্গালান্থবাদ” বলিয়া দেখিয়াছেন* সেই দৃষ্টিতেই প্রেম 
রত্রাকর খানিকে দেখিয়াছেন কি না,_-তাহাই বা আমাদিগকে কে বলিয়া দিবে? 

আর এব কথ। এ্রকমাঞ্জ প্রেমবিলাসের উপর নির্ভর করিয়া দীনেশ বাঁবু 

শীকষ্ধমঙ্গলকারের নাম --মীধবমিশ্রণ বলিয়া উল্লেখ করিয়ছেন: কিন্তু আমরা তো! 

কোন প্রাচীন গ্রন্থে কিংবা গ্রন্তকারের স্বরচিত শ্রীকষ্চমঙগলে উহার প্রমাণ সংগ্রহ 
করিতে পারি নাই। টৈবকানন্দন ও বৃন্দাবন দাসের বন্দনাতে যে 'মাধবাচার্ধ্য 

নামই আছে, তাহা পূর্বের প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্ৃব্যতীত দৈবকীনন্দনের সংস্কৃত 

'বৈষ্ণবাভিধানম গ্রস্থেও দেখিতে পাই,--ভ্রীমন্নুসিংতচৈতন্তঃ শ্রীমদাচাধ্যমাধবঃ | 

গ্রন্থকার স্বয়ং ও বলিতেছেন, 

“মাধব আচাধ্য কহে, শুনিলে ছুরিত দহে, 

পরম মঙ্গল হরিকথা 1৮ 

( শ্রীকৃকমজল, ৩৯ পষ্ঠা 



এই সমস্ত প্রমাণ-শায়োগ দেখিয়া-শুনিরা প্রক্ষিপ্তাংশ পরিপুর্ণ প্রেমবিলাসের কথায় 

এবং তাহার অন্থগভ দীনেশ ৰাবুর কথায় কতদূর বিশ্বাস স্থাপন করা চলে, তাহা 

স্ুধীগণই বিবেচনা করিবেন । 

এইবার শ্রস্থ-সম্পাঁদনের কথা। বলিতে কি, প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির অভাবে 
আস: বর্তমান সংস্করণকে ঠিক মনের মত করিয়। তুলিতে পারি নাই। প্রভুপাদ 

- আস্ত অতুলকঞ্জ গোশ্বামী মহাশয়ের নিকট হইতে আমরা শ্রীকৃষ্ণমঙ্গশের একখানি 

হস্তলিখিত পুঁথি এবং একখানা বটতলার প্রাচীন ছাপা পুস্তক সংগ্রহ করি। আর 
একখানি প্রাচীন পুঁখিও সংগৃহীত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেধানি অসম্পূর্ণ। অনেন্চ 
চেষ্টা-যত্বেও আমরা আর অধিক পুঁথি সংগ্রহ করিতে পারি নাই । অথচ শ্ত্রীক +- 
মঙ্গলের মত প্রায় চারিশত্ত বৎসরের প্রাচীন পুথি সম্পাদনের পক্ষে ইা পর্ধযাশ্থ নহে। 

স্থতরাং এ সংস্করণে কিছু কিছু ক্রটাবিচ্যুতি থাকিবারই কথা । জীরুকের রুপা 

আরও অধিক প্রাচীন হস্তলিধিভ পুথ সংগ্রহ করিতে পারিলে, জামরা দ্বিতীয় 

স্করণে সে সকল ক্রটি-বিচ্াক্টি সংশোধন করিতে পারিব, জাশা জাছে। ভক্তবুন্দ, 

আশীর্বাদ করিবেন, যেন সে সাধ অচিরেই পূর্ণ হয়। 

১৩১০ সালা! | বজবাপী কার্যালয়, 

ফাল্তন। | ৩৮।২ ভবানীচরণ দের ষ্টাট, কলিকাঁত' : 



প্রকাশকের নিবেদম। 

৯ 

ভন্ত প্চিত ভরীমাধবাচার্য। বিরচিত উ্কুফমজল। তান্থের যে নুতন 

'বশুদ্ধ সংস্করণ আমরা একাশ করিয়াছিলীম, বনুদিন পূর্বেব তাহ! 

পুশষ হওয়ায় এবার তাহারই দ্বিতায় সংক্গরণ প্রীত হইল । ইতি 

.৫ই ভাদ্র, ১৩৩৩ সাল । 

বঙ্গবাসী কাধ্য।লয়, 

কলিকান্তা। 
প্রকাশক | 

প্রি প্র 





মুভীগ 5 

বন্থুদেবের যমুনা উত্তরণ 

বন্থদেবের নন্দালয়ে গমন, কংসের চিন্তা 

এ'ং মানত্রগণ স€ যুক্তি 

দ্[নবগণের বিক্রম প্রকাশ ১৯. 

দানব্গণের ধর্ম-হিংস ২৭. 

গোঁশীগনের আনন্দ-প্রকাশ ২১ 

গোপীগণের নন্দভবনে গমন ২১ 

নন্দোৎ্সব 
২২ 

করছানার্থ নন্দের মথুরাম় গমন এবং 

বন্ুদেবের সহিত কথে|পকথন 

০০ 

বিষয় পৃষ্ঠা বিষয় 

"গণেশ বন্দনা ১ ৰ পৃতনা বধ 

সর্বদেবদেবী বন্দন। ১ | যশোদ] কর্তৃক গ্রীক অলে রক্ষা 

গ্রন্থ রস্ত ৬; বন্ধন 

দেবতাদিগের প্রতি বঙ্গার মাদেশ. ৭ শকট ভঙ্জন 
বন্নদের সহিত দৈবকীর বিবাহ ৭: গোগীগণের বিতর্ক 

কংসের প্রতি দৈববাণী ৮: তৃণাবর্ত বধ 

দৈবকীর গর্ভধারণ ৮ : জীকষ উদরে যশোদার বিশ্বদধপ দর্শন 

নারদের কংসালয়ে আগণন ৯ | হীকুষ্ ও বলদেবের নাম করণ 

সম্ুদেবের বন্ধন ১০ ' শ্রীরঞ্চের বাল্যলীল! 

পরামের জন্ম ১১: গ্রোপীগৃছে নবনীত-চৌর্ধয 

রবের আবির্ভাব ১২ . নন্দ যশোদার পূর্ব-বিবরণ 

ংলের উদ্বেগ ৪ গভ-স্তাত্র ১৩: যশোদার নিকটে বন্ধন স্বীকার 

টক্জের জন্ম ১৫ রি 

সুদের ও দৈবকী কত শ্রীকৃঝের স্তব প্ীরুক্ককে লইয়া নন্দের গৃহে গমন 
উর তাজনিপুর : নল কুংরের শাপ-বিবরণ 

| | _গোকুল হইতে বৃন্দাবন যাইবার মন্ত্ণা 
জন্ম-বৃত্তান্ত কথন ১৬. 

১৭ : গোপদিগের শ্বৃন্দাবনে গমন 

বৰৎসাস্থুর ও বফান্ুর বধ 

১৮: অথাস্থুর বধ 
বনভোজন ও বঙ্গ মোহন 

 সটুকুঞ্ধের নিকটে এক্ষার আগমন 

্ীকুষ্ণের প্রতি ব্ক্গার স্তন্ধি 

ব্রহ্মার অপদ্ধত শিশু বৎস আনয়ন 

। বন ভোজনাস্তে শ্রীকুক্ণের গৃছে গমন 
| 

 স্্রীকষ্ণের গোচারণ 

২২ ধেমুক দৈত্য-বধ 

২৩ | 



৮/০ 

বিষয় | টি 
কালিয়-দমন ৫৫ 

কা'লয়নাগের পূর্বব বিবরণ ৬১ 

প্রলগ্থান্থুর বধ ৬২ 

_ স্্রীকঞ্চের দ্বিতীরবার দাবাগ্জি পাঁন ৬৩ 

বর্ধাকাল বর্ণণ ৬5 

শরৎ কাল বর্ণ ৬৫ 

ক্ত্রীকষ্ণের বংশীধবনি ৬৫ 

গোপীদিগের কাত্যায়নী ব্রত এবং 

ব্স্র-হুরণ ৬৩৭ 

গোপীদিগের গৃহে গমন ৬৯ 

' গোপীদিগের শ্রাবণ দর্শনাথ মন্ত্রণা ৭০ 

দন থও ৭০ 

 নৌকা-খণ্ড ৭৫ 

ষজ্ঞ-পত্ৰীর নিকট অন্ন-ভিক্ষ' ৮৮ 

মুনি পত্রীগণের ভ্রীরুষ্চদ শন ৮১ 

ইজ -যজ্ঞ ভঙ্গ 
৮৫ 

অথ গ্রোবিন্দাতিষেক ৮৯ 

অথ শ্রীরুঞ্ের বরুণালয় হইতে নন্দ্কে 

আনয়ন ও গোপগণকে স্বধাম দর্শন ৯০ 

রাসলীল। বর্ণন ৯১ 

দ্বাদশ বন বর্ণন ৯১ 

বৃক্ষ ও পুষ্পাদিবর্ণন ৯২ 

জীকঞ্ের বিরহ 
৯৩ 

শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণে, গোপী 

দিগের সম্তাপ ৯৪ 

গোপাদিগের*্শ্রীকষঃ নিকটে আগমন ৯£ 

স্ীরষ্ধের গোপীদ্িগকে ঘরে যাইতে 

০ 

পরামর্শ দান ৯৫ 

অজাগর রাপী বিদ্যপর-উদ্ধার ১১৬ 

শঙ্ঘচড-বধ ১১৭ 

গোপীগণের পরস্পর কথাঘার্ত। ১১৮ 

। 

1 

বিষয় 

অরিষ্টান্থুর বধ 

ধনুর্যজ্ঞ আরম্ভ 

ব্যোমান্থর বধ 

অক্রুরের ব্রজে আগমন 

শ্রীরুষ্ণের মথুরাগমন শ্রবণে গোপী 

গণের উক্তি 

শ্ীকঞ্চের বিদায় প্রার্থনা 

অক্ররের রামরু্জ রূপ দর্শন 

শ্বীকঞ্জের নগর দর্শন 

কৃ! প্রসঙ্গ 

শ্রীরাম কুঞ্চের যজ্ঞস্থলে গমন 

কুবলয়াগীড় আদি-ব্ধ 

কংদ-বধ 

বস্থদেব দেবকী উদ্ধার 

রোছ্ণি আনিতে দূঠ প্রেরণ 

উক্বের ব্রজে গমন 

উদ্ধব সহ গোপীগণের কথোপকথন 

গোপীদিগের কুকের কথ! জিজ্ঞাসা ও 

ভ্রমর-দূত 

গোপীগণের খেদ 

শ্রীঞ্চের বুক্জাগুহে গমন 

জরাসন্ধের মথুরা আক্রমণ 

মুচুকুন্দ কতৃক কালষবণ বদ 

বলরাদের বিব'হ 

রুল্সিণার স্বয়ন্বব 

ভীম্মকের বিনয় 

রুষ্সিণী দূত-বাক্য 

শিশুপালকে প্রবৌধ প্রেপান 

রুক্মিণীর বিবাহ 

রুপ্রিণীর ফুল শষ 

সম্বরাগুর বধ 

ধীর ৮ 

১২৩ 

১২৬ 

১২৭ 

১২৭) 

১৩৩ 

১৩৬ 

১৭৩ 

১৮৩ 

১৮৭ 

১৯০ 

১৯৬ 

১৪৩ 



8/০ 

বয় পুষ্ট বিষয় 

মণিহরণ প্রসঙ্গ ১৯৮ | শান্বসহ শ্রীকৃষ্ষের বুদ্ধ ও শাম্থবধ 
অক্রুরের মণিপ্রদান ২০২ | কল্লোল দৈত্য-বধ 

লগ্রজিতা লক্ষণ] এবং ভদ্রার বিবাহ ২০৬ | সাম বিপ্রের উপাখ্যান 
নরকান্ড্ুর বধ-বৃত্তান্ত ১০৯ |] গোকুলবাসিগণের প্রশংদাকীর্তন 

পারিজাত হরণ ২১২ | ব্রঙ্জবাসীদিগের সহিত শ্রীকষ্চের 

শ্রীরুঞ্চ-রুঝ্সিণী সংবাদ ১১৬ কগোপকথন 

অষ্টমহিষীর পুত্রগণ ২২০ | £দীপদী সহ শ্রীরুঞ্*-পত্বীগণের 
উষ্বা-হরণ ১৬২ | কথোপ কথন 

উধ্যার বিলাপ ১১৬ ; খ্ষিগণ সমীপে বস্থুদেবের তত্বজিজ্ঞাসা 

বাণ খাজার সহশ-হস্থ কর্তন ১২৭ | নন্দ ঘোষের ব্রজে আগমন 

অনিরুদ্ধ পভ শ্রীরুষ্ণের দ্বারকাঁম | দেবকীর ছয় পুত্র আনয়ন 

আগমন ১২৮ ] শ্রুতদেব ও বন্থলাশ্ব উপাখ্যান 
কাকলানরূপী নুগরাঁজ উদ্ধার ১৩০ : শত স্তৃতি 

বলদেবের বাস-ম্গীল। ২৩৪ ূ বুকান্ুর বধ 

পৌগুক রাজ সচ শ্রীকষের যুদ্ধ ২৩৫ | শ্রীরুক্চের ভূগুপদ-চিহ্ন ধারণ 

দ্বিধিদ বানর বধ ১৩৮ | বজনাভের উপাখ্যান 

লক্ষণ /-স্বয়ন্বর ১০ ৃ পারজাত-প্রসঙ্গ 

আকঞ্চের ইর্ষা দশনার্থ ূ জ্ীরুষণের মৃত দ্বিজ-পুত্রানয়ন 

নারদের দ্বারকাঁয় আগদন ১৪৩ ! অক্তামিল-উপাথ্যান 

নারদ-শ্রীকৃঞক সংবাদ ১৪৫ | যদুবংশে ব্রহ্মশ।প 

জরাসন্দ কারাবন্ধ রাঁজশণের শ্রীকৃঞও উদ্ধব-ইকৃৰ সংবাদ 

সমীপে দূত প্রেরণ ২৪৯ যছুবংশ ধ্বংস 
হস্তিনাপুববাদিগণের শ্রীকৃক্-দর্শনে । বন্দেব ও শ্রীরষের স্বথামে গমন 

গমন ২৫২ ' বল্গুদেবাণির দেহত্যাগ 

ভীম ও কৃষ্কাদির জরাসন্দ-ভবনে গমন ২৫৫  গোপসৈন্ত কর্তৃক শ্ীরুঞ্ণ-রমণী-হরণ 

দ[তাদিগের ইতিহাস ২৫৬] ব্যাসাজ্জ্ন সংবাদ 
জরাসন্ধ কাঁরাবদ্ধ রা্তগণে। স্ততি ২৫৮ যুধিষ্টিরাদির মহাপ্রস্থান 
পিশুপালের শ্রিরুঞ্ণ নিন্দা ২৬, | ্ীরুষ্ণ কথা-মাহাত্ম্য ও গন্থসমাপ্তি 

ুিষ্টিরাদির অবভৃথ স্ন.ন ২৬১ | পরিশিক্ 
স্থচী পত্র সমাপ্ত । 

ঠা 

২৭৮ 

২৮১ 

২৮৩, 

২৮৫ 

২৮০৯ 

২৯১ 

৩৪৬ 

৩৪৬. 

২০৫ ০ 

৩৫১ 

১৫৬ 





পাঁচালিচ্ছন্দস। গীতৎ শ্রিয়। মাধবশশ্্রণা | 

শীকঞ্চমঙজ লং নাম কর্ণরন্ধশুভাবহম্ ॥ 

গণেশ-বন্দন | 

কুঞ্জর সুন্দর মুখ এ ত্তিন লোচন । 

সদ্দগল গণ্ডস্থল চলই সঘন ॥ 

হমকর-কুচি এক দশন উজ্জ্ল। 

স্থুল খর্ব দেহভার বিশাল উদর ॥ 

প্রণমহ গণপতি গৌরী নন্দন । 

প্ব্বম বৈষ্ণব দেব বিদ্বিনাশন ॥ 

সবিক বাহন রক্ত চির পরিধান । 

প্রসন্ন বদন দেব করুণানিধান ॥ 

লোহিত চরণ চারু নব দিনকর। 

বদন কুঞ্জর মুখ দেখিতে সুন্দর ॥ 

মৌলিমিলিত চার নব দিনকর। 

লম্বিত কুটিল জট। সুকুট উপর ॥ 

সপশ্থীর বেশেতে সম্বিত চার্জিভ্রজে । 

আগ আবাহন যারে করি শুভকাজে ! 

সব অবতার শেষ কল পরবেশ। 

শ্রীরুঞ্ণ চৈতন্যচন্ত্র গুপ্ত যতিবেশ ॥ 

প্রেমতকতিরস করেন প্রকাশ । 

কহে দ্বিজ্র মাধব তাহার দাসের দাস ॥ 

সর্ববদেব-দেবী-বন্দনা | * 

অবনী লোটাইয়া শিরসি জোড় হাথ । 
প্রথমে বন্দিলু সুখময় জগনাথ ॥ 

দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার প্রতি অঙ্গে অঙ্গে । 

লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দে! পারিষদ-সঙ্গে ॥ 

আনন্দে ৰন্দিলু ব্রহ্ম! স্থজন কারণ । 

গিরিন্থুতা-সহিত বন্দিলু ব্রিলোচন ॥ 

: হরিষে বন্দির্ল রবি উদয়-পর্বতে | 
৷ রাশি তারা গ্রহ ছায়! সংজ্ঞার সহ্িতে ॥ 

ইন্দ্র আদি দ্রিগপাল বন্দো! দশ দিগে। 

সগ্গ সিন্ধু অষ্টাচল বন্দিলু অধিকে ॥ 

ৃ কুঝ্দৈপার়ন ব্যাস আদি যত খধি। 

সনক সনন্দ আদি বন্দিলু তপন্থী ॥ 

 পরুম আনন্দে বন্দে? গঙ্গা ভাগীরঘী | 

যাহার প্রসঙ্গমাত্র হয় শুভ গতি ॥ 

তাহার মভিমা আমি কি বলিতে জানি। 
' দ্রবন্ধপে গাক্ষীতে আপনি চক্রপাণি ॥ 
ৃ 

ূ 
আছিল সৌদাস ব্রন্গরাক্ষদ হইয়!। 

৷ টৈকুষ্ঠে চলিল গঙ্গাজল বিন্দু পায়্যা! 



ক ২ এত তি ও পরা ০৪7 

চর ্ 

স্বর্ণ মর্ত্য পাতাল বন্দিল্গু তিনস্থানি। 
বিশেষ ভাহার মধ্যে হবি সন্সিধান | 

বৈকুষ্ঠ মধুর! গোকুল দ্বারাবতী। 

নীজাচল আদি ক্ষেত্র বন্দিলু তকতি ॥ 

স্ুরধুরী-ভীরে বিশেষ নবদ্বীপ । 
যথান্স চৈতন্তচন্্র অদ্বৈত-সমীপ ॥ 
যত পুণ্য নদনদদী যথা হরিমুত্তি । 

সেই সবস্থান বন্দে! বথা হরি-কীর্তি । 
জনক জননী আদি যত গুরুজন । 

ক্ষেপে বন্দিলু দেবদিজের চরণ । 

নিজগুরু-চরণ তুলিয়া ধয়ৌ! শিরে 

বাহার প্রসাদে তত্ি এ ভব-সাগরে ! 

কুষ্ংউপদেশ যেবা দিল এক লব । 

ভাহার চরণ বন্দে! মনের উৎসব । 

কৃষ্ণের ভকত যদি হয়ত যবন। 

চরণ ধরিয়া ভার করহ শ্তবন ॥ 

বৈষ্ণবের পদধূলি পড়ে যেই ঠাঞ্রি। 
দণ্বৎকায় ক্ষিতি পড় লোটাই ॥ 

সতত ভৰত যেব! হরিনাম লক্ব | 

বিকাইলে ভার পায়ে কারে নাহি দায় । 

পুলকে আকুল যেবা করএ ক্রন্দন । 

জন্মে জন্মে হঙে। তার দাসীর নন্দন 1 

কৃষ্ণের প্রসঙ্গ শুনি ষে জন প্রশংসে । 

তাহাক্ম পদারবিন্দ বন্দিল সবংশে ॥ 
কুষ্ঠের ভকত বদি চণ্ডাল জনম। 

অভক্ত সন্্যাসী কড়ু নহে তার সম. 

জাতি বুদ্ধি বৈষবের লা করি বিচার 

বে হকু সে হকু কহে নিস্তারে সংসার । 

ন্মরণ ব্ন্দন পাদ-সেবন তান। 

সংক্ষেপে কহিল এই ভক্তর লক্ষণ। 

অপর অপাক্ব ভবসিদ্ধু তত্গিবারে। 

পাঁচালি-প্রহচ্গে বলি কৃষ্চ-অবতারে । 

: ভাগবত সংস্কত না বুঝে সর্বঞজনে। 
ললোকম্ডাধা-রূপেতে কহিব পরমাঁণে ॥ 

| এ সৰ বচনে যেবা হয় সন্িধান। 
| বিচার করুক চারি বেদের প্রমাণ ॥ 
ৃ ছাআলের বোলে ভাই না করিহু হেল । 
। ফণধর গরল না ছাড়ে কোন বেল! ॥ 
| শুনহ বিষয়ী ভাই পড়িয়াছ ভোলে। 

মুগরূপে আছ কাল বিআধের কোলে । 

( ভাগডয়া যাইতে আর নাহি উপায়। 
 বুঝহু আপনচিত্তে কাঁরে। নাহি দায় ॥ 
| শ্রককষ্ণমঙ্গল-গীত মধুর সঙ্গীত। 
৷ নাচাড়ি শিকলি রূপে কহিব বিদ্দিত ॥ 
ৃ স্বপনে পাইনু মুর কষ উপদেশ । 

| সেই সে ভরসা আত না জানি বিশেষ ।- 
। জনম রহস্ত আদি করিব রচন। 
৷ শুনহ ভকত তাই হয়্যা একমন 

৷ শুনিতে শরবণনুখ ছুঃখেয় বিনাশ | 
৷ প্রেম ভকতি হয় বৈকুঠে নিবাস 

| প্রসঙ্গ করিলে হয় যার যেম রীন্তি। 

ৰ তবে লোক প্রবর্তকাহেতু ফলশ্র্ত ॥ 
| মুক্ত মুসুক্ষু বিঘম়্ী জ্রিবিধ ত্রিবিধে। 

৷ হরিগাথা অন্ুরত সতে অসুরোধে ॥ 
৷ শুন শুন অরে ভাই €র্যা এফচিত। 

পপ স্পপীশ পপ 

। 

1 ীকষ্ঃমঙ্গল ছিজ মাধব-রচিত ॥ 
ূ 
ূ মহারট্রী রাগ 

ৰ তুষি দেব মহাশয়, নিগঞ্জন নিরকার, . 

নির** নিশ্চর নিরাশ্রয় | 

অনস্ত অচিস্ত্রূপ, অবধিল ব্রক্গাগুভূপ, 
অনার্ধি স্জন ইচ্ছাময় ॥ 

পরত্র পবিক্র গুৰ, পরমাছু পরিপূর্ণ, 
গ্রসম্প পরমানম্দকাল্পী । 



পরম কক্ষণাময়, স্রেমে গতি পরিচয়). 

সন্গ বিনোদ অবত্ক। ॥ ৰ 

রুপা কর নারায়ণ, ক এক স্ুগ্রদনন, ূ 

ক্ষেম দোষ কস ৮খ-শ 1 ূ 

রহ্গা ইন্জর পন্চপতি, ন 5.” ষাহার স্ততি, ূ 

কি বলিব হামু মু: ৰ 

ব্যাস বালী মুনি, পু ০০৩ যত শুনি, 

স্্বজ্ঞ সকল শাস্ত্র. 

কণাদ গোতম আদি, স মন ।ভন্ন বাদী, 

বস্তগন্ত একাইতে 

টত্রলোক্য-জননী দেবা, 

2 

পাপী তইততশশি ৩ কি শিট হ'দন সেবি, 

কি বলিতে পাবে; সবুবে। ূ 

আপনি কারণ ভেদ, খ. .. - -ভ্দাভেদ, ৰ 

নির্ণয় করিবে আ; ৃ 

মুচি ত মালুম পণ্ড, স্বস্ত শিশু, ূ 

পরাপৰ বিচার 

শবভোগ-অভিজাষে, ব হ পাশে, | 

অতিশয় অসাহ- ৃ 

কৃতাস্ত লুৰঝ পাছে, ৮ - সা আছে, | 

পলাহঘে আর 7 ১0 ূ 

তআপদ-প্দ্ে তক্ষি, টি শক্তি, ূ 

নাজানি ভাহার " 

ভাবিয়া চিন্তিছা মনে,  ভিভৃবনে, ূ 

পতিত-পাবন 17 ৃ 

তেগিদ যেন ভেন রীতি, গু৭ কীস্তি” 

খবশ্টু হইব ২ .. ৰ 

ঘাহার গ্রসাদে লোক, হ. এক শোক, 
ৃ ভুঞ্জে প্রেমের উ. "." 

দ্বিজ মাধব কয়, ১ 

আকল্প অভয় পা 

| শুন প্রভূ জগদীশ, 

গৌরী বগ। 

৷ আদি অবভার পুরুষ ভগবান্। 
তাঁর কথ! কহি আমি শুন সাবধান ॥ 

জীরাগ : 

তুজা পদে অহপ্লিশ, 
রহ মোর বহুত গ্রণাম। 

নিম্মল তোমার যশ, গাইমু তশেষ রল, 

ইহ বিনা আর নাহি কাম ॥ 

প্রভু উর উর হেন, জপ যছ্ুনন্দন, 
আসরে করহু অধিষ্ঠান। | 

যে হয় তোমার দাস, পুর তাহার আশ, 

শুনিয়! আপন গুণগান ॥ কু 

তুমি গভু দেব ভূপ, অনাদি কারণরূপ, 
স্থজন পালন ক্ষয়কাবী। | 

ভ্রিভৃবনে মহাশয়, রসিক কক্ষণাময়, 

গোঁপ-দ্বমণী মনোছাঁষী ॥ চর 

মধু মুর আদি করি, বধিলে য্ তক অবি 

ধরনী ভারিলে বাদেবার । 

কলিষুগে শীচৈতন্ত, প্রেমসে করিলে ধস, 

দ্বিজ মাধব কছে লা ॥ 

রাগরাাররকরির। 

পৰুবী রা. 

নিগমকলপতরু, বিগলিত ফল চাক, 

শুক মুখে ছি মহীমাথে। 

অমিঞা। ষে দ্রবমক্ষ, ত্বক বীজ নাহি তায়, 
অব্যয় অবিরত রানে ॥ 

শুনহে পণ্ডিত লো ক, ঘ্বুচিবে লহল শোক, 

রসিক ভাবুক ঘেই জন। 

শ্রীভাগৰত রল, পিঘহ অহ্লিশ, 
ৰনা তাহা নাঙ্ধিক মোচন ॥ 



2. 
নর গোবিন্দ-গুণ-অনুবাদে | 

রঃ অতি আত্মবাতী, ভুবনে তিন পাতকী, 
সেহ সব ম্থখ অনুমোদে॥ 

বেদ পুরাণ সার, শ্রীভাগবত আর, 

প্রেম ভকতি পরকাশে ৷ 

চৈতন্-চরণ-ধন, .  শিরে করি আভরণ, 
ভূর্দেব মাধব ভাষে ॥ 

7 ৮ বা রাঁগ। 

উজ্্রল কবরী কুন্গম ঝুরি শোভা 

বরিহা রঞ্জিত চূড়া জগমন লোভা। 

'বন্দঙ্রে সুন্দর রাধা কান। 
খুপত এক শকতি এক তনু ॥॥ 

-শীন পয্পোধর গুরুতর ভালা 
. উরে নুরূপ শ্রীবৎস বনমালা। 

কেম শরীরে ক্ষৌম বসন বিলাসা। 
শ্তামর দেহে লোহিত পীতবসা ॥ 

-গানে ছি মাধব কি আত ভাবন!। 
জনমে জনমে রাধা-কানুর ভজনা ॥ 

. সুহই রাগ । 

.শিৰ শুক সনক সনাতন সুখে । 

আসদাই হৃদয়ে ভাবে যাকে ॥ 

সোহি গোপাল বিরিন্দাবনে। 
“আকুল হইল! রাধা দূরশনে | 

মোর মন রহুক সানন্দে । 

ঠাকুরাণী রাধার চরণারবিন্দে ॥ ধর ॥ 
কমলা রমননীবিলাস দাসী । 

স্ছ যার পদ্দছন্দে ভেলই প্রয়াসী ॥ 

ফি আর কহিব শুনিব কেমন গুণে । 

ছি মাধব কছে চৈতন্তচরণে ॥ 

কত মুমক্ষ বিষ, লোক হয় ই 2. জাম রাগ। 

| চৈতন্ত-চরণে মাধব গান ॥ 

যাঁছ।র নামে অশেষ পাপ। 

দুরেতে পলায় ছাড়িয়া দাপ ॥ 

অজামিল সাক্ষী বিদিত যায়। 

তাহার কিস্কর ধরিয়া রহায় ॥ 

নন্দনন্দন শরণ মেরা । 

কি তার শমন কি তার জরা ॥ গ্রু॥ 

তপজপষজ্ঞযতেক কম্ম। 

করতল-গত সে সব ধন্ম ॥ 

এক হরি-পদ সন্ধান ধ্যান। 

বেলোয়ার রাগ । 

স্টামধাম রসধাম গহিরা। 

যছে গুরু গোবিন্দ হরে তিমিরা। 

মৌলি মিলিত কম্লনয়ানা । 

তরুণী মনোহর মুরলীবয়ানা ॥ 

গীত-বসন পরি নিরবধি লীল1। 

৷ গ্রানে ছিজ্জ মাধব কান্ত মোর জীবন! ॥ 

| 
| 
| 

রং 

রর 
| 
! 

| 

| পূরবী রাগ । 

ূ অনুযুগ অখিল ভুবন পরিপালক 

লীলাতন্ু পরকাশা । 

হে! গোপাল বালকেলি কৌতুক 

1 বছুকুলে কংস-বিনাশ! ॥ 

ূ বন্দ নারায়ণ স্ুথদাতা। 

ূ নব অব্ভারে দরোভ্ডম বন্দন 

ৃ গায়ন ভাগবত গাগা ॥ 

ত্বং নেদ শান, পরিনিষ্িতআ শয়, 

গুছবুদ্ধি কবীন্্র। - 

কুষ্ণ কলেবর, চম্মাথর-ধর, 

হুরমুনি-ৃত ব্যাস বন্দ ॥ 



কপূর কুন্দ, ইন্দ্ব সিতচন্দন, 
যছু বরণ পদরাজে । 

সোহি সরস্বতী দেবী বন্দই 

মাধব কহে ধীর সমাজে ॥ 

গৌরী রধগ । 

আদি অবতার, পুরুষ আকার, 

সহজ মস্তকধারী । 

সহজ চরণ ধর, সহজ ভুবনচর, 

সর্বদেব অধিকারী ॥ 

তাহার নাভি পদ্ম, ব্রহ্মার উদ্ভব, 

ংসার শছজনকারী ॥ 

বন্দে! অভিবাম, নবধনশ্তাম, 

শ্রীরু্জ অবতারী ॥ 

. কলিবুগ পাইয়া, গৌরাঙ্গ হইয়া, 
কীর্তন ধন প্রচারী । 

'অংশ-অবতারে, প্রলয় পয়োধিজলে, 

মৎস্যরূপে বেদ উদ্ধারী ॥ 

দ্বিতীয় শুকরে, পৃথিবী উদ্ধারে, 
রসাতল পুরী হইতে । 

তৃতীয়ে নারদ, মুনি মহাশয়, 

টবষ্ণবেরে তত্ব কহিতে ॥ 

চতুর্থে যেহ, নারায়ণ বিগ্রহ, 
তপ সিদ্ধি পদ অভিলাষী। 

পঞ্চমে কপিল, ধ্যান ধর্ম শীল, 

লোকসাক্ষী যোগ-অভিলাম্গী ॥ 

ষষ্ঠে দত্তা্রেয়, মুনি মহাশয়, 

সপ্তমে যজ্ঞ আকারী। ূ্ 

অষ্টমে পৃথুরাজ, পৃথিবী দোহন, 

স্্জন জীব আহারী ॥ 

নবমে দশমে, অবতার ভৈ প্রভু, 

| ক্ষীরোদ সমূদ্র 

র 

পৃষ্ঠে মন্দর বহি ॥ 

দ্বাদশে ধন্বস্তরী পুকষ আকারী, 
অমৃত দোহনকারী । 

ত্রয়োদশে আপনি,  দৈত্যের মোহিনী, 
দেবহিতৈধিণী নারী ॥ নর 

চতুর্দশে নরসিংহ, বেশ অপরূপ, 
হিরণ্যকশিপু বিদারী। - 

পঞ্চদশে শুন, অপরূপ গুণ, .. 

বলিবন্ধনকারী 1 রা 
যোড়শে পরশ্ত-, রাম মহাবীর, . 

ক্ত্রিয্কুল-বিনাশী । নি 
সপ্তদশে বেদ- ব্যাস অবভার, 

বেদশাখা পরকাঁশী ॥ ৪ 

অষ্টাদশে রঘুনাথ, রাবণ নিপাত, .. 

সমুদ্র-বন্ধনকারী। 
রাক্ষসকুল আঁদি, বধিয়! বিষস্বাদী, 

কৌতুকে সীতা উদ্ধারী॥ 
উনবংশে বল- ভদ্র অবতার 

প্রলম্বনিধনকারী। | 

বিংশে তগবান্ সভার নিদানঃ 

আপনি হইয়া কংসারি ॥ 

বুদ্ধরূপধর; 
সবাঁবিংশে বন্ধী আকার]। | 

যনে্ছ পরিবার, করিয়া সংহার, 
ও নিজ স্বরূপ অবতার ॥ 

কেহ অংশরূপ, কেছ ক্লারূপ; 
পূর্ণ গোপিকার পতি। | 

অৰ্তার শেষ, 1. চৈতন্ত প্রকাশ, 

মাধব কহে সঙ্গীতি ॥ | 
খাদে হতাম 

একবিংশে, 



ধাননী রাগ । 

ভারা নুন্দর হরি শচীর নন্দন। 
রা শরণ হয সংসার-মোচন॥ 
রথ মে ভুবিয়া হরি পয়োধির জলে । 
ধার করিল চারি বেদ অবহেলে। 
হিত্ীরে কমঠরূপে বিপুল শরীর । 

রং রাসী ধরিল করি চলাচলস্থির ॥ 

সতী শুকররূপ অপূর্ব-দর্শন | 
ধ্রনী বিদারী হিরণ্যাক্ষের নিধন ॥ 

ভতুর্থে হির্য মারি নরসিংহরূপে । 
পঞ্চমে বামন হ্যা ছলি বলিভুপে ॥ 

ঠে চ শ্ীরামরূপে দশমুখযম । 
জ্গুমে পরশুরাম ক্ত্রিপরাক্রম ॥ 

দূ মেতে হলধর কালিন্দী ভেদিয়া । 
নিবমেতে বুদ্ধরূপে সংসার তারিয়া ॥ 

বূশমে করিলা প্রভু স্রেচ্ছ-বিনাশ। 

একাদশ রূপেতে আপনি শ্রী বাস ॥ 

শেষ অবতার কৃষ্ণচৈতহ্য গীপাদে। 

অনভ্ত সুরতি গোঁসাঞ্িও হয় যুগভেদে ॥ 

যাহার প্রসান্দে নৃত্য কীর্তন প্রচার । 

কহে দ্বিজ মাধব সেই জগত-নিস্তার ॥ 

অথ গ্রন্থারস্ত | 

৮ পঠমঞরা রাগ । 

উল রাজা কংসানর, 
1. মার ভয়ে কাপে দেবগণ। 

. ভাহে বধে নাহি হেনজন ॥ 

নিবাস মথরাপুর, 
ও 

পরিবার, করে অতি ছুরাচার, 

্ ডে না পারি মহী,পরম বাভন! শা] হাসির শারঙগপাণি, 

চিন 

কান্দিতে কান্দিতে গাই, 
| | আইলা ব্রহ্মার ঠাই, 

করিতে দুঃখের নিবেদন ॥ 
ক্ষীরোদশায়ী প্রভূ ভগবান্। 

শুনিয়া ধরণী-ঢু:থ. সদয় চতুম্ছু থ, 
স্তরমনি সহিতে পয়াণ ॥. 

ক্ষীরোদ উত্তর হীরে, তরল তরঙ্গ নীরে, 

আন শয়নে মহাশয় | 

প্রণতি ভকতি স্তডি, করজোড়ে প্রজাপতি, 

শুন গোসাঞ্ি ভকত সদয় ॥ 

আপনি বহিলে ক্ষিভি, হইয়া কমঠাকুতি, 

কুতৃগলে রচিল! সংসারি। 

এ তিন ভুবনমাবে, ংস দঙ্জজ রাজে, 

| অতিশয় করে দুরাচার ॥ 

তুমি সে পুরুষবীর, সহশলোচন শির, 

সহম্্ মুকুট শোভা করে । 

সহত্র শ্রবণ বয়, সহ কুগুল ধর, 

সহজ লোচন মনোহবে ॥ 

। প্রচণ্ড সহস্র কর, সহত্ম আয়ধ ধর, 

সহশ্র কম্কণ তথি সাজে । 

৷ সহস্র চরণ বর, অখিল ভুবন চর, 

সহত্র নুপুর তহি বাজে ॥ 

মহাবল পরাক্রম, নাহিক তাহার সম, 

পৃথিবী না সনে গুরুভার। 

অমর অন্থর মধা, নহে সে কাহারো বধ্য, 

তুমি সে নিধনকাসী তার ॥ 

স্্জন পাঁলন ক্ষয়, যাহার কটাক্ষে হয়, 

তাহার কি আছয়ে ছরাপ। 

বারেক সদয় হও, নিজ অবতার লও, 

তবে ঘুচে মনের সম্তাপ ॥ 

বশিলা মাকাশবানী, | 

: হে ব্রচ্ছা,ন! করিছ ভয়। 

পা পাট রি 

পপ পাপ... ৯... ক... 

ূ 



আপনি মধুরাপুরে,  শ্ররিয়বন্ধদেব ঘরে, 
অবতার করিব নিশ্চয় ॥ 

াইৰ নন্দের বাসে, 
| বমুনার তীরে বৃন্দাবনে। 

- নিজ অংশে দেব দেবী, জন্ম সবে মর্ত্যতুবি, 
হিজ মাধব শ্থুরচনে ॥ 

দেব্তাদিগের প্রতি প্রন্ধার আদেশ । 

স্ুহুই বখগ। 

গ্রভুর আদেশ পায়্য হরষিত মন। 

সন্বা করি পিতামহ বসিলা তখন ॥ 
বলিতে লাগিলা কিছু মধুর বচন। 

ইন্দ্র আদি দেবগণে করি সম্বোধন ॥ 
পন কর্ণে যে শুনিলাম দৈন্বাণী | 

ংসনিধনে রুম জন্মিব আপনি ॥ 

বছবংশে সভে গিয়া হও অবতার । 
স্ববন্ধুবাহ্ধব লয়্য! মন্ত্রণা আমার ॥ 

বস্গদেব-স্থত হৈব দৈবকীস্উদরে। 

প্রকাশ করিবে শুভ কংস-কারাগারে ॥ 

ষধুপুরী ছাড়ি ষাবে নন্দঘোষ-ঘরে । 
বসকে রাখিবে তথা যমুনার তীরে ॥ 
কেহ কেহ হও গিয়া রজত-সুন্দর | 

পুণ্য পরিপাকে হৈবে কৃষ্ণসহচর ॥ 
অংশ-অবতার শ্রীঅনন্ত নাঁগরাজে । 

সত্বর জন্মিবে গির। হইয়া অগ্রজে ॥ 
যোগমায়া ভগব্তী নিড্রাস্বরূপিণী । 

কুতৃহলে হৈব গিয়া দন্দের নন্বিনী ॥ 

বুন্দবনে বিহার করিবে বনমালী । 
ভাহার বিনোদ হেতু রূপগুণশালী ॥ 

নুরবধূ হও গিয়া বরজ নুন্বরী। 

উর্বশী এধান আদি ্ বর্মবিদ্যাধরী ॥ . 

বিলাস রভস আছে, 

্ 

এত পপ ০ প্র পপপপ+.  প পপপপ  প্ ৭ ০৭ পপি ০০প৭ পাপা সপ পাপা আপা 

এতেক বলিয়া ব্রহ্মা করিয়! নিশ্চয় । 
পৃথিবী আশ্বাদি গেল৷ আপন নিলয় ॥ 
বিধির আদেশে দেব হুরষিতমন। 
সময় উচিত কৈলা পৃথিবী গমন ॥ 

এক্ষণে দৈবকী-বিস্ভা কহিব ৰিদিত। 
টৈতন্য-চরণে দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

|  বস্থুদেবের সহিত দৈবকীর বিবাহ । 

শুরসেন নামে রাজা বড়ই প্রসিদ্ধ । 
ূ যছুবংশে প্রধান পুরুষ মহাবৃদ্ধ ॥ 

| ধনে জনে আছিল মথুরা-অধিকারা । 
সেই হৈতে রাজধানী হৈল মধুপুরী ॥ 
সেইবংশে আছে তার! রাজা ছুই ভাই । 

উগ্রসেন দেবক পিরীতি একু ঠাই ॥ 
দেবকের কন্তা তেঁহ নামেতে দেবকী। 

রূপে গুণে শীলে দেবী সভার অধিকী ॥ 

কথোদিনে দেখি তার বিভার সময় । 

মনে জাঁনি বর পিতা করিল নিশ্চয় ॥ 

বস্থুদেব নাম তার জগতে খেআতি।॥ 

মহ'কুল-প্রক্ুত আপনি ধন্মমতি ॥ 

কথোপকথনে হৈল বিভার ঘটন। 

হহছমানে কন্তা। দিল পায়্য। শুভক্ষণ ॥ 

বহু অলঙ্কার দিল নানা রত্ব ধন। 

আসন বসন দ্বিল বিচিত্র শয়ন ॥ 

কথো্ছিন রহি তথা সভার সম্মতি । 

রথ-আরেহণে গৃহে লড়িল দম্পতি ॥ 

গমন-সময়ে রাজ! দুঃখিত দেবক। 
ধনে জনে ন্নেহে কিছু দ্বিলা পরতেখ ॥ 
স্বর্ণ চীমর দিল চিত্র পাট নেত। 
মদমত্ত হস্তী দিল আনি চ্যুরি শত ॥ . 



টশ্বৈত লোহিত জীন পাঁলান সংযুত। 

“স্ব বড় ঘোড়া দিল তেরশ অযুত । 

কষ্ট শত রথ দিল পবনের গতি। 
নি রত্বে তৃষিয্া দিলেন নরপতি । 

-ইৈবকী সেবন হেতু পরমরূপপী। 
 রঙ্ষেতে ভূষিয়া দিল ছুই শত দাসী 

ভক্ত সুচতূর বুঝি অনেক সেবক । 

-ক্ৌতুকে যৌতুক দিল নৃপতি দেবক। 
 শঙ্ধ মৃদঙ্গ শৃঙ্গ পণব কাহাল। 

_ঢেমচ মনুরী ঢাক ঢোল করতাল ॥ 

 গ্্ভীর শবদে বাদ্য বাজে ত অপার । 
. বেদধ্ষনি বিপ্রগণ জনন জয় কার ॥ 

: উপ্রমেন-হ্ৃত কংস ভগিনী-পিরীতি। 

 অস্বপৃষ্টে চড়ি বীর চলিল সংহতি । 

ক্ষনক শতেক রথ যাহার যোগান। 

ভগিনী প্রবোধ করে রহি সন্গিধান ॥ 

, শুন শুন অরে ভাই হত্যা একচিন্ত। 
» ভীরৃফমঙ্গল ছিজ মাধব-রচিত। 

পপি পরার 

সের প্রতি দৈব্বাঁণী । 

পরম আনন্দময়, 
| জগজনে করে ধনি ধনি। 

€কৌডুকেতে চারিভিতে, নৃত্যগীত আনন্দিতে 
আকাশে হইল দৈববাণী ॥ 

কটন রে অবৃধ কংস, ভোজের অধম ৰংশ, 

. ক্কাল-বীন কৈলে আরোপণ । 
উহার অইটমগর্ভে, 
হাহ! লৈয়া করিল গমন । 

তোমার নিধন হবে, 

প্রাণের লমান ভ্ী, রূপে শুণে সুরূপিনী, 

বধিতে উদ্যম ৫কল তাক্স॥ 

সহজে অস্থুর মদ, শুনিয়া আপন ৰধ, . 
আরে ভেল বিপদ উদয় 

ধরিয়া চিকুর ভারে, কৃপাণ সারিয়া! করে, 

কোপ-দৃষ্টি কঠিন-হৃদয় 
রমণী বিরস মুখী, দেখি বন্থদেব দুঃখী, 

দাণ্ডাইয়ং বলে করজোড়ে ॥ 

পরিহরি লজ্জা ভয়, স্বতি করে সবিনয়, 

প্রবোধ করয়ে জুরে মূঢ়ে ॥ 
হে হে মহাশয় কংস, ভোজবংশ অৰতংস, 

পরম দয়াল তোম। জানি। 

বিনি অপরাধে বধি, সাধিবে কেমন সিদ্ধি, 

বালিকা ভগিনী অনাথিনী ॥ 

জন্ম মৃত্যু সহচর, সকাল একই ঘর, 

আজি বা বরিষ শত অস্তে 

স্বকৃতি ভুন্কৃতি হেতু,  ভ্রময়ে সকল জন্ত, 

পরদ্রোহে করে নাছি শাস্তে 

এতেক বচনে পপি, না ছাড়ে মনের দাপ, 

অনেক হেতু শুনিয়া স্বদয়। 

ৰ যে হেতু করসি ভয়, বতেক সম্ততি হয়, 

আনি দিব তোমারে নিশ্চয় ॥ 

স্পেশাল 

আনন্দে জঙ্গ জয়, | পাই বোলের সা, এড়িল করবী-ভার, 

মুখলাজে করিয়া পিরীতি । 

ৃ যার যেই নিজালয়, আসিয়! মিলিগ! ভার, 

দ্বিজ মাধব কৃষ্ধগত্ি । 

দৈবকীর গর্ভধারণ । 

বন্থদেব আছে এখা জাপনার ঘরে । 



_ ,নারদের কংসালয়ে আগ্ন। 

দৈৰকীর উতলব হইল কথোদিনে । 

জানে বা নাজানে লোক হন্নিষ বিহনে ॥ 

সঙ উচিত গর্ভ হইল তাহার। 

বিধি-নিক্বোজিত এক প্রসবে কুমার ॥ 

ঞথমে জন্মিল পুত্র নাম কীর্তিমস্ত। 
বন্ধ বলে হেন পুত্র বধিবে ছুরস্ত | 

রাখিতে ভরসা নাই কংসের তরাসে । 

সতোর কারণে লৈয়! দিল তার পাশে ॥ 

এ সব কারণে ছুঃখ নাহি তার মনে। 

কোনই দ্ব্ধর নাহি জানে সাধৃজনে ॥ 

সাধুজন কভু নাহি তেজে নিজ্ ধর্ু। 

সঞ্ধল তেজিতে পারে এবা কোন্ কর্ম ॥ 

ভাগিন! দেখিয়! কংস ভাবে মনেমন । 

সত্য মিথ্যা নাহি জানি খলের কারণ ॥ 

বিশ্বস্ত-হৃদয় দেখি ভগিনীর পতি। 

প্রতিক্ষা স্বরূপ দেখি বলিছে পিরীতি ॥ 

পরিহর মনোহুঃথ শুন মহাশয় | , 

ইহা হৈতে আমার তিলেক নাহি ভর ॥ 

সবে মাত্র আনি দিবে অষ্টম কুমার । 

সেই বিন! অগ্ভে শঙ্কা নাহিক আমার ॥ 

আমারে না দেহ দোষ দৈবে হেন করে । 

সানন্দেতে পুত্র লয়্যা ধাহ নিজ ঘরে । 

এ সৰ বচনে তার নাহি লয় মন | 

সত্য মিথ্যা নর্দহ বুঝে থলের কারণ ॥ 

অনুরোধে বন্থদেব বিদায় হইয়।। 

ঘরেরে আইল নিক্ধ বালক লইয়া ॥ 

দৈৰকীরে কহিল সকঙ্গ বিবরণ । 

ভীউ জীউ পূত্র বলি মুখে দিল স্তন ॥ 

চাকু চুম্বন কবি মলের হরিষে। 

এসব প্রকার বঞ্চে কথোক দিবসে ॥ 
এআ সস 

[ 
ৃ 
| 

নারদের কসাঁলয়ে আগমন । 

জীব গ । 

রাম আয়রে সুন্দর নারে হয় ॥ ফ্॥ 

 এ্রথা কংস বসিয়়াছে আপনার ঘরে । 

হেন বেলে আইল নারদ মুনিবরে | 
ভেদাভেদ বুঝান কথা কথোপকথনে । 

দেখিয়া সন্ত্রমে রাজা উঠিল তখনে ॥ 
প্রণতি ভকতি করি যোগায় আসন। . 

করিল লীতল জলে পদ প্রক্ষালন॥ 

করষোরে নৃপবর ৰলিছে বচন। | 

আজি কেনে এথাস্ন তোমার আগমন 1... 
ফুট নাহি কহে নারদ আখি ঠারাঠারি 1: 
প্রকট না করে কিছু আপন চাতুরী ॥ . 

তাহা দেখি নৃপতির হইল বিস্ময় । | 
লোক জন সভাকারে দিলেন বিদায় ॥ : 
কাণাকাণি ছুইজনে লাগিল তখনে । . 
মুনি বলে ক্রোধ কিছু ন। ভাবিহ মনে রং. 

কছিতে হৃদয়ে লাগে পরম বিষাদ । | 

অতি বিপরীত কথা বড় পরমাদ ॥ 

আ1পন শ্রবণে ষে শুনিল! দৈববানী । .. 
সেই সত্য মিথ্যা নহে আঁমি ভাল জানি ॥ 
ব্রহ্মার সদনে হেন শুনিল যুগতি। টা 

পৃথিবীর বাক্যে সর্ধ্ব দেবের সম্মতি ॥ 
তোমার নিধন হেতু দেব চক্রপাণি। 
দৈবকী- অষ্টমগর্ভে জন্মিবে আপনি ॥ 

হিতৈষী হইয়া আমি কহিলূ সদয়। 

এক্ষে একে করিবে অস্ুর-কুলক্ষর় ॥ 

বিশেষ গোকুল পুরে করিব বিহার । 

তাহার কারণে সর্ব দেব অবতার 

নন্দঘোব আদি যত ত্রজবেশ-ধারী। 



রদ দৈনকী প্রান ছইজন। 
ফগ্রসেন আদি করি তোজের নন্দন । 
বংশে তোঁজবংশে হইবে উৎপন্তি। 
দজ্ষেপে কহিলু' সব দেবের যুগতি ॥ 
শ্বতাকার বৈরী ভূমি কহিলু' বিদিত। 
দিবে তাহার পর যে হুয় উচিত । 
(নন বধিলে পুত্র বন্থর প্রথম । 
হর পূরণ স্তায় সভার অষ্টম ॥ 

'নাটিকী ভেজায়ে মুনি যায় হরধিত । 
চিন্তার আকুল কংস অতি বিপরীত । 
কিবা সত্য কিবা মিথ্যা নারদ-বচন। 
“তোলপাড় করে মনে ন! বুঝি কারণ ॥ 
প্ররম যতনে কংস ভাবে মনে মনে | 
পুর্ববজন্মের কথা পড়িল স্মরণে ॥ 
ক্ষালনেমি নামে দৈত্য সর্ব-অধিকারী। 
বং  বিসহ্বাদে মোরে জিনিল মুরারি | 
তই সেহ বৈরি-ভাঁবে জন্মিবে এখন | 
ই ত স্বরূপ কথা জানিল কারণ ॥ 
নহজে অন্থর জাতি বড়ই ছুরস্ত। 

জাধিক জানিল তত্ব সভাকার অস্ত ॥ 
পাখির নিমিষে পাপ না করি বিলম্ব । 
িজগণ আহরিয়া করে মহাদস্ত ॥ 

ঘরে ধাইয়৷ তারা আইল তখন। 
ঢুবেত কহিল তারে সর্ব্ব বিবরণ ॥ 
চস্পিত অধর কোপে বলে বারে বার। 
টি গুল যদি হিত চিন্তসিস আমার ॥ 
দেব দৈবকী প্রধান দুইজনে | 
ীযাগারে রাখ নিয়া! করিরা বন্ধনে ॥ 

গ 

এদিক পলাশ লী পিপি িশশশাািপেীপপপাপিপিপী্িশোসিশীপোশীশী শত াশিশীপীশীপীপাশি পাস? 

পাপা পাচ পাশাপাশি াপল পপ ও পাপাশ জা 

০ সপ জাপা পক সত 

থরে থরে পদাতিক রহিল বেড়িয়া। 
দৈবকীর কোলের শিশু লইল কাড়িস্তা ॥ 

কেহ মারে কেহ ধরে কেহ ক্রুদ্ধ হুয়্যা। 

এবিধি হুহাঁরে তবে চলিল লইয়া ॥ 
লইল বনস্থুদেবের কাকালে দিয়! দড়ি। 

হাথাহাথি ধরাধরি কেহ রড়ারড়ি ॥ 

বন্থদেবের বন্ধন । 

যছুরাজা বলএ আরে ভাল বলে ॥ ধন ॥ 

রাজার ভগ্রিনী হেন মনে বিচারিয়া । 

 টদৈবকীরে লৈয় যায় দোলায় করিয়া ॥ 

ভাগারে যাইয়৷ লুঠিল ধত ধন। 
। ভয়েতে পলাইল ষতেক পুরজন ॥ 

আছাড়িয়া মারে শিশু দেখে বিদ্যমানে । 

ক্রন্দন করিল দেবী নাহি পরিমাণে ॥ 

অনেক প্রবন্ধে লয়া! থুইল কারাগারে । 

চরণ বন্ধন করি লোহার নিগড়ে ॥ 

শত শত দৈত্য আনি থুইল নিয়োজিত। 

তবে করাইল গিয়া নৃপতি বিদিত ॥ 
 পুনরপি অধমের হইল হুষ্মাতি। 
দুতগণ ডাক দিয়! বলে শীঘ্গতি ॥ 

। পিত। উগ্রসেনে বন্ধ করহু ত্বরিত। 

তবেত আমার হগ্ন মনের পিরীত। 

শুনিয়া কংসের আজ্ঞা সকল অস্থরে । 

উগ্রসেনে বদ্ধ করি রাখে কারাগারে ॥ 

এরূপে সকল রাজ্যে হৈয়! অধিকারী । 
পাঁপ উপভোগ করে সকলে প্রহারী ॥ 

প্রলম্থ মুষ্টিক বক ধেন্ুক চাণুর। 

বাণ ভৌম আদি করি যতেক্ক অন্র॥ 
যছুবংশে হিংসা করে অতি অবিচার । 

মারে ধরে কাটে বথ! পায় অনিবার ॥ 



বহিতে না পারি লোক পলায় তরাঁসে। 

পলাইয়৷ ধায় যথা 'প্রকার বিশেষে ॥ 
শান্ধ বিদর্ভ কুরু পঞ্চাল কেকর। 

পর দেশে রছে গিয়া হইয়া নির্ডয় ॥ 

কেহ কেহ রাজার কপট হিতকারী । 

রহিল সেবক হয়্যা আপন চাতুরী ॥ 

ভগিনী রাখিতে মাঞ্জ অধিক যতন । 

অনুর সহিত বন্থদেবের ভ্রমণ ॥ 

দৈবের নির্বন্ধ যাহা না যার খণ্ডন । 

একদিন নিজ বাসে করিল গমন ॥ 

রোহিলী সহিত তথ। হইল মিলন । 

সন্বিধান কল তথ' চিস্তি মনে মন ॥ 

তবে রোহিণীরে ডাকি নিজ সন্িহিত। 

বলিতে লাগিল কিছু করিয়া পিরীত॥ 

বুঝিতে না প।রি ছুট অসুরের মন। 

তোম। সভাকার প্রতি কি করে কখন ॥ 

তোম! হৈতে যদি হয় সন্তান-রক্ণ | 

সখ! ননঘোষ-ঘরে করহ গমন ॥ 

এত সন্বিধানে দেবী সত্বর-গামিনী | 

আইল নন্দের বাসে গুপতরূপিনী ॥ 

অপর তাহার নারী পঞ্চ দশজন। 

নিভৃতে রহিল গিয়া যার যথা মন ॥ 

কালে কালে দেবকী প্রসবে পুত্র ছয়। 

সকল বধিল কংস কৃষ্ু-জন্ম ভয় ॥ 

এবে বলভদ্র জন্ম কছিব বিদিত। 

জীরুষ্খমঙগল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ . 

বলরামের জন্ম । 

ধবনশী রাগ। 

কষ্ণভয়ে পাপ ভাই ভাবিয়া জদয়। 

কবরে বারে বধিল ভর্গিনীপুত্র ছয় ॥ 

পুনদ্রপি বিধি নিয়োজিত। 

ধরিল সপ্তম গর্ভ জগত-বিদিত ॥ 

হুরষে অনস্ত নাগরাজে । 

দৈবকা জঠরবাসী হইল অগ্রজে ॥ 

যছুবংশে অংশ অবতার । 

বন্গদেব নন্দন কংসের কারাগার ॥ 

দিনে দিনে হৈল পরবীণ। 

অধিক জ্যোতিন্য় চিন্ত ॥ 

মাতুলের ভয়ে নারায়ণ । 

ভাই সঙ্গোপন হেতু চিন্তে মনে মন ॥ 

যোগমায়া কৈল নিয়োজিত। 

পৃথিবী চলহ ঝাট আমার সহিত ॥ 

রোহিনী এড়িয়। নন্দ ঘরে । 

দেবকী সপ্তম গর্ভ স্ধার তাহারে ॥ 

তীর পু হইবে আপনি চক্রপাণি। 

তুমি জন্ম লৈয়া হও যশৌদা-নন্দিনী ॥ 

চর্ণ। নারাক়ণী আদি আছে হত নামে । .. 
থাকিবে অনেক কাল পূরি সব কামে ॥ .. 

কলিষুগে চৈতন্ট-প্রক।শ । 

দ্বিজমাধব কহে তার দাসের দাস ॥ 

হরি নারে রে হরি আএ আএ আএ ॥ 

প্রভুর আদেশ পায়্যা হরষিত মন। 

সন্বরে মথুর! মহামাক্া করিলা গমন ॥ 

কারাগারে আসিয়া দিলেন দরশন। 

দেখিল! দৈবকী দেবী.করিছে শয়ন ॥ 

উদরে প্রবেশ কৈল অনেক শকতি। 

ভকতি প্রণতি করি করজোড়ে স্তুতি ॥ 

গুন শুন মহাশয় কহিএ তোমারে । 

প্রভুর আদেশ হৈল তোম! লইবারে ॥ £ 

তোমা লৈয়। যাৰ আমি রোহিনী-উদররে। 
না কর বিলম্ব গৌসডিও লহ সত্বরে ॥: 



মহামায়ার বচনে ত হরষিত-মন | 
রোহিণী- উদরে গতি করিল তখন | 
থা লোক ব্যবহারে টদেবকী খায় ব্যথা। 
তাহা শুনি সর্বলোক ধায়া। আইল তথা ॥ 
সপ্তমাসে গর্ভ তার নহিল পাকল। 

: জআচখিতে প্রচুর অবিল রক্ত জল॥ 
: খলিয়া পড়িল গর্ভ জানে সর্বজন । 
: কংস বরাবরে বার্তা জানাইল তখন ॥ 

. গুনিরা অন্থর পাপ বড়ই সম্তোষ | 
ভাল হৈল আপনি মৈল নহিল মোর দোষ ॥ ৃ 
ৃ শুন শুন আরে ভাই হয়্যা একচিত। 
শ্ররৃফঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 
এখানে রোহিলীরগর্ভ কহিব বিদ্গিত। 
চচতন্তচরণে দ্বিজ মাধব রচিত । 

শহর ওর) ওরা 

আহিল বেদ ্বঙাবে জাতি ভিনি । 
. রোহিলী যশোদা স্েহে যেন ছুইত বুহিনী ॥ 
ন্দঘোষধনে জনে তিনি সে গৃহ্গী। 
নতিতন ভাব নাহি আর বড় কিতৈষিণী ॥ 
তার গর্ভ হেল সভে হরধিত মন । 
বাসে মাসে দিনে দিনে করস্তি গণন ॥ 
,প্রাসব-সময় তার জানি সঙ্গিহিত। 
নি্াণী যশোদ1 বড়ই হরধিত ॥ 

ট্িসৃত সমান সাধ দিল অন্পপান। 
চন্দন বন্্ অলঙ্কার দান । 
ট্াটীতি জানাইল গিক্সা বস্ত্র অলঙ্কারে । 
পীপবের স্থান কৈল বিচিত্র আকারে ॥ 

ধিনি নাচে গায় বতেক গোয়ালী। : 
নদী দিবসে ন্নেহ কথা তার মেলি ॥ 

 বকক্লগ। 
শুভদিন হল তার সর্ব্ব শুভক্ষণ। 

৷ চতুর্দিগে দেখি যেন মঙ্গল কারণ ॥ 
[ শ্রাবণী পুণিম! তিথি রাখি যার নাঁম। 
৷ তাহে অবতীর্ণ হৈল প্রভু বলরাম ॥ 
| প্রকাশ করিলা রাম পড়ে হুলাছলি। 

হন্দুভি কুস্থম বৃষ্টি হয় কুতৃহলী ॥ 
ভূমিতে পড়িয়া ঘর করিলা উজ্জ্বল । 
সহজে প্রকাশ যেন চান্দের মঙল ॥ 
নাতিচ্ছেদ করি তার আাতড়ি পাড়িয়া। 
মহামহা ধন্কুকী থাকে সুতিকা! বেড়িয়া ॥ 
শুনিয়া কৌতুকে নন্দ উঠিলা সত্তর ) 
নানা দান করিলেন আনন্দ বিস্তর ॥ 
প্রকারে করিল বন্দ্দেবের সমীহিত। 
চৈতন্তচরণে দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

পক শী আলী পপ ০ শত িত। 

-পাস্পীপাশী তি 

সপ 

সিপিএ ৮5 মলির রানের -স্প 

শ্রীকষ্ণের আবির্ভাব । 

৷ কারাগারে বহুদেব চিস্তে মনে মন। 
৷ অষ্টম সম্ততি লাগি নহে বিমোচন ॥ 
কথোদিনে উতপতি হইবে তাহার । 
ূ কি কারণে হইবে তাহার প্রতিকার 1 
৷ হেনই সময়ে প্রভূ ভকত-সদয়। 

প্রবেশ করিল! বস্থদেবের হৃদয় ॥ 
৷ প্রভুর পরশে বস্থদেব তেজোময়। 
পরম ছুঃসহ তেজ ষেন রবির উদয় ॥ 
দেবে হেন কালে বন্থুদেৰ হরধিত। 
পুর্ণানন্দে হাদে দেই আছিলা বিদিত ॥ 
ধরিল দৈবকী দেবী অনেক শকতি। 
ব্রিতূবনে তার সম নাহি পুপ্যবতী ॥ 
সকল দেবতাময়ী মগল্রূপিনী। 

শশী শি প্পী ৯৪ 

তিনজন্মে হৈলা তিনি কষ্চের জননী ॥ 



পুর্ববদিগে দেখি যেন রবির উদয় 
জগৎ নিস্তারহেতু প্রভু রহল হৃদয় ॥ 
রিপুগৃহে অধিক প্রকাশ নাহি করে। 

আগুনের শিখা যেন কুস্তের ভিতরে ॥ 
জ্ঞানবস্ত জন মুখে যেন সরস্বতী । 

হেনই গুপত ভাবে আছে কৃষ্চজ্যোতি ॥ 
যে কিছু প্রকাশ মাত্র ধরে অল্পরূপ। 

তাহে আলো করিয়াছে কহিল স্বরূপ ॥ 

প্রহরী অস্ুর সব দেখিয়! বিশ্মিত। 

নুপতির ঠাঞ্চি গিয়া করিল বিদিত ॥ 

অপুর্ব বূপিণী গোসাঁঞ্ি তোমার ভগিনী । 

'আচস্বিত দেখি কিছু হেতু নাহি জানি ॥ 
এ বোল শুনিয়া রাজা ভ্রাসিত-অন্তরে । 

আপন নয়ানে গিয়া দেখিল সত্বরে ॥ 

গর্ভের লক্ষণ যত দেখিয়া বিদিত। 

পচতন্ত-চরণে দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

হসের উদ্বেগ । 

পঠমঞ্জরী রাঁগ। 

সহজে স্থরূপ কার, সকল দেবতাময়, 

আরে বিশ্ব-আধার নিবাস। 

কেবল জ্যোতির্ময়, দীঠি ন! সঞ্চারে তায়, 
অভিনব রবির প্রকাশ ॥ 

হরুণ হরিণী-্াখিত। . সদাই হরিষমুখী, 

মুগাল-ললিত ছুই বাছ। 

গগনের দ্বিজরায়,।  ঘনায়্যা বনায়া। চার, । 

গিলিতে আইসে যেন রাহ । 

এনখিয়া ভগিনী-রূপ, কম্পিত অন্থর ভূপ, 

মনে চিন্তি ছাড়িল নিশ্বাস। 

স্বরূপে জানিল হরি, 

এবার লভিল গর্ভবাস। 

সপ টিপি শা্ীল ত পাাশিপপাাপাপপা পাপ 

আমার নিধন-কারী ৃ 
" নিরন্তর কষ্ণময় দেখে ভিজতে ॥ 

1 ৰে বলিল দৈববানী, আপন শ্রবণে শুনি, ৰ 

রা নারদে বা কহিলা যতেক। , রর 
 পুরবে আছিল ভিন্ন, এবে হৈল সেই চিহ্ন, 

সে সব হইল পরতেখ ॥ রা 
এখনে ইহারে মারি, নির্ভয় হইতে পানি, | 

সবে এক আছে পরমাদ | 
ৰ এ তিন ভুবন-মাঝে, বাল বৃদ্ধ যত আছে, 

বড়ই ঘুষিব অপরাধ। রি 

ূ একেত ভ্্রীবধ ভার, ভগিনী দ্বিগুণ আর, 
তৃতীয় গর্ভিণী অনুরোধে । 

আপন জীবন লাগি, এ তিন বধের ভাগী, 
নরকে গমন অবিরোধে ॥ | 

এ বড় বিষম পাপ, জনমে জনমে তাপ,” 
ভুজাইয়া করাএ অল্নাই। 

ইভ পর ছুই ঠাঞ্ত, যার যশ কীত্তি নাই, 
জীবনে সদাই নৃত্যু তাই ॥ 

প্রভুর প্রভাব কাজে, পাপ দনজরাজে, ৃ 

এত বিচারিল মনেমন। মি 
| আপন বিক্রম করি, জনম বিলম্ব ধরি, . 

ূ রহে বীর না করে হিংসন ॥ রি 

ৃ এক দুই তিন চারি, দিবস গণনা করি, 
ৰ অধিক হৃদয়ে বাটে ভীত। 

শুন নর এক চিত, শ্ীকষ্ণমঙ্গল গীত ত, 

দ্বিজ মাধব-বিরচিত ॥ 
সস না রত 

গতস্তোত্র ৷ 

বন্ড রাণ। 

অধিক যতন তারে করিল তখন। 

ঘর ছাড় নহে ষেন বাহিরে গমন ॥ 

1 উঠিতে বসিতে কংস খাইতে শুইতে। 

ু 
| 

ূ 
ূ 

ূ 
৷ অ 
ৃ 



১ টি 

/হেনই সময় রক্ষা সুর-মুনি-সঙ্গে ॥ 

'গ্রভু-দরশনে গেল! হরধিত রঙ্গে ॥ 
অন্তরীক্ষ গতি সভে ধরি নান! বেশ। 
কারাগারে আসিয়! করিল! পরবেশ ॥ 

হজে চতুরমুখ বাণী অধিকারী । 

“বিশেষে বেদের সুখ নিজ চাতুরালী ॥ 

প্রতি ভকতি করে জুড়ি দুই কর। 

প্রেমে গদগদ স্ততি করয়ে বিস্তর ॥ 
সত্যসঙ্ক্ন গোসাঞ্ি সত্যসাধন। 

স্থজন পালন ক্ষয় তুমি সত্যজন ॥ 

পৃথিবী সলিল তেজ বাতাস আকাশ । 

€তাম। হইতে পঞ্চভৃতের প্রকাশ ॥ 

এই পঞ্চ ভূতের তুমি অন্র্যামী । 

প্রলয় সম সব তোমায় প্রমাণি ॥ 

ত্য বচন যেব! সম দরশন । 

লোক-প্রবর্তন হেতু তুমি সে কারণ ॥ 

সকল প্রকারে সত্য তুমি নিরঞ্জন । 

কৃপা কর প্রভ্ তোমার লইল শরণ ॥ 

্রলোক্য-ঈশ্বর প্রভু অপার মহিমা । 

কপার সাগর প্রভূ গুণের নাহি সীম: " 

সত্ব রজঃ তম ভেদে তুমি তিনকায়। 

কুতৃহলে কর স্থষ্টি পালন প্রলয় ॥ 

গ্রক অনন্ত হৈয়া করসি বিহার | 
ভকতরক্ষণ ধর্মস্থিতি-অবত।র ॥ 

€তামার বিষম মায়ায় মোহিত সকল! 

বিসরে তোমায় পাপ বিষয়ী পাগল ॥ 

সাহার প্রতি তোমার হয় কুপালেশ। 
নির্খল-হৃদয় সেই জানে সবিশেষ ॥ 
জানিয়া গুনিয়! বেব! তোদায় বিমুখ । 

কোটি কোটি কল্পে তার কভু নহে £খ ॥ 
প্রলাপ এড়িয়। যেবা! ধরে তক্তিরল। 
ইজলোঃক্যের নাথ প্র তুমি তার বশ ॥ 

তাবত বেড়ায় লোক হইঙ্া বিফল। 
যাবত ন! পাস প্রভু তোমার পঙ্দতল ॥ 

. সেই ত শীতল পদে পাইয়া অভয়। 

সুস্থ হয়্যা থাকে লোক কারে! নাহি দায় ॥ 

পৃথিবীতে হইবে তোমার অবতার । 
মত্ন্য আর্দি অবতার যেন বারবার ॥ 

রক্ষ আমা সভা পৃ্থী স্বর্গ পাভালে। 

হ্ররস্ত অসুর দেখি ডরে প্রাণ হালে । 

যেন ভার হর করি অন্ত অবতার । 

তেনই প্রকারে ভার হর এই বার। 

কপা করো ষহসিংহ করি নমস্কার । 

* প্রণতিপূর্ববক প্রজাপতি পুর্ববার ॥ 

এতেক বলিয়া ব্রহ্ধ! দৈবকীর প্রতি । 

স্তুতি করে চতুশ্মুথ অধিক ভকতি ॥ 

ব্রিলোক্-জননী দেবী তুমি পুণ্যবতী । 

তোমার মহিম! বলে কাহার শকতি ॥ 

যছুচক্র-ভয়হারী অস্ুর-বিলাশী । 

আপনি পরমেশ্বর যার গুর্ভবাসী ॥ 

কোটি কোটি প্রণাম মাগে! তোমার চরণে £ 

 ক্রেলোক্যের নাথ তুমি দেখিবা নম়্নে ॥ 

এ বোল বলিয়া ব্রহ্মা পরম হুরিষে। 

 দেবগণ লয়্যা যুক্তি করিল প্রকাশে ॥ 

এথা লোকাণচার গর্ভ হইল সম্পূর্ণ। 

দে।খয়। শুনিয়া (রপুণর্প হয় চূর্ণ ॥ 

এখন তখন দেবী হইবেন প্রসব। 

এই বোঁল বোলে সেই পুররবাপী সব ॥ 

। প্রভুর প্রকাশ মার হইবে বিদিত। 

৷ চৈতস্ত-চরণে দ্বজ মাধব-র চিত ॥ 

টি 

সরে ওতে ০০ 

৪ সপপপিপী সপ পাস 

পাতি পিপাসা এ পপি পপ পাপা পন টি 

লা 



কামোদ রাঁগ। 

সকল শুভহেতু, অন্মিল বড় খতু, 
রঙ্গে বীণহি কলঙ্কী। ূ 

চিস্তিয়া গুণময়, গোকুলে চন্দ্রোদয়, 

রাছ ঘনে রহি লুকি ॥ 
দুন্দুভি শঙ্খধ্বনি, নাচে তারা উদ্ধপাণি, 

হরিষে দেবা দেবীগণ। 
( আজু ) অবনী অবতারী, হইলা শ্রীহরি, 

ধরণীর উল্লাসিত মন ॥ 

ফলে দলে তরু, বিবিধ অতি চার, 

কুস্থম বিকসে অধিকে। 
আমোদে ভরে মন, গমন সমীরণ, 

স্থর্ভি লই দশ দিকে ॥ 
কোকিল মধুকর, চাতক শিশুবর, 

মধুর মঙ্গল গায় । 

জলদ জলনিধি, মিলিলা শুভ বিধি, 
মধুর নাদে বাদ্য বাক্স ॥ 

রাজহংস-কুল, কেলি কুতুহল, 
গগন মধি রহি ধার রে। 

ধরণী ভার হার, হইবে অবতারী, 

বাত কহে যো সভায় রে॥ 

সকলে সত্বগুণী, কুরঙ্গী বিষফণী, 

শিখওী এক বসতি। 

৪ ৬ ক রি 

ঈীষত ঘনে ঘন, অমিয় বরিষণ, 

বিণ ধূলি নাশন। 

' বাজ রাজেশ্বর, 

কর্স্তি মহিমার্জন ॥ 

উঠে ফেরুগণ, 

পঁড়িছে জর হুলাছছলি। 

0 ল্ 

্ 

বিজমী সুবেশ্বর, 

বিরুবে ঘনে ঘন, 

হর 
উজ. 

ত্রিজগত বহে 
কুতৃছলী ॥ 

দু 

মহারট বাগ । 

সর্ধ শুভকর কাল পরম শোভন । 
প্রসন্ন শুভ রাশি গ্রহ তারাগণ ॥ 

নদ নর্দী সরোবর সলিল নির্মল। 

প্রসন্ন সকল দিগ প্রসন্ন অনল ॥ 

জয় জয় ষুবীর করিল প্রকাশ । 

কোটি কোটি চন্ত্র যেন উদয় আকাশ ॥- 

মাসি ভাদ্রপদে দ্বাশি মহেশৰাহন। 

অসিত অষ্টমী রোহিণী শুতক্ষণ ॥ 

দ্বিতীয় প্রহর নিশি অতি ঘোরচয় | 

গম্ভীর নিনাদ ঘন পয়োদ-উদয় ॥ 

কংস বংশ বীণা বেণী ঝাঝরি মুরি । 

মৃদঙ্গ পণব কপিনাস স্ুমাধুরী ॥ 
শঙ্খ দুন্দুভি বাদ্য পরমহরিষে। 
উল্লসিত স্থরকুল কুস্থয করিষে ॥ 

হরল সকল তাপ এ মহাষওগল। 

প্রেমে আমোদ করে পুণ্য পরিহল ॥ 

কলিধুগে চৈতন্ত সেই অবতার । 
দ্বিজ মাধব কহে কিস্কর তাহার ॥ 

২ পিস্পশীপাাীীাাি 

এ পোল পাশপাশি তিশা 

] 

ূ 
পঠমঞ্জরী বাগ । 

অপরূপ শৈশব আকান্। 

প্রকাশে না রহে জন্ধকার ॥ 

| নিরূপম অলীম্ম মহিম!। 

কোটি কোটি চান্স জিনি লাবপ্য-গঞ্গিদা ॥ 

চারু চতুদু 'জ শীহরি। 
শঙ্খ-চক্র গদ।-পন্স-ধা্ী । 



১৬ | ভ্কষ্চ-মঙগল। 

গলে শোভে গজমতি হার। স্থললিত ভূজদণ্ লম্বিত অঙ্গুলী। 
ঘভিনব ষেন জলধর ॥ ক্ষীণ তন্থুভাগমধ্য রুচির ত্রিবলী ॥ 

স্টামরূপে পীতবসন। নাভি গভীর অতি বিশাল নিতম্ব । 
অভিনব সভড়িত ঘন ॥ চাঁরু জজ্ঘ! জানুউর বিপুল আরস্ত ॥ 

শিরে শোভে রতন-মুকুট । চরণ সরসিরুহ মধুকর বোল। 

সহম্্র কুস্তল উভঝুট ॥ হিমকর জিনি নথ রজনী উজোর ॥ 

তহি শোভে মালতীর মালা । হিশ্নল বরণ পদতল স্ুশীতল। 
তাহার প্রসাদ লাগি জগৎ বিকল ॥ 

প্রিপুর্ণ আনন্দ পরম জ্যোতিম্ময় | 

কোটি কোটি চান্দ যেন করল উদয় ॥ 

দেখিয়া অদ্ভূত স্থৃত বস্থু হরফিত। 

তি প্রফুল্ল গণ্ড পরম বিন্মিত ॥ 

আনন্দ-সাগরে সান করি সেই ঠাঞ্ছি? 

মনে মনে দ্বিজে দিল অথুতেক গাই ॥ 

প্রভ-দত্রশনে তাপ পণ্ডিল সকল। 
নিশ্চষ জানিল: পুত্র পরম ঈশ্বর ॥ 

ভকতি প্রণতি করি জুড়ি ছুই কব । 

সভজে প্িত স্ভ£তভ করস্তি বিস্তর ॥ 

হিদিত হইল প্রভু ভুমি মোর ঘরে) 

ৰাহু সুবলিত শশিকলা ॥ 

পুগুরীক নয়নযুগল। 

ব্মভঙ্গ তরঙ্গ চঞ্চল ॥ 

শ্রুতিসূলে মকর-কুগুল। 

বিকসিত কপোল-মগুল ॥ 

কে কৌস্তভমণি জলে । 

চন্দন তিলক চান্দ ভালে ॥ 

কেয়ুর কষ্কণ রঞ্জে ভজে। 

কাঞ্ধীনিচয় কাটিমাঝে ॥ 

মঞ্তু মী, পদ-শোহ1। 

ধজ বজ্র আদি অধো রেতা | 

দ্বিজ মাধব অন্মানে । 

ভকত ভাবন হেতু চিনে । প্রপান পুরুষ নিজ প্রক্ুতির পরে ॥ 

রি এইকপে ভুমি নিজ প্রকুতি-গোচরে । 

প্রথমে ভ্রিণে মায়া স্জিলে সংসারে ৭ 
বস্তুদেব ও দৈবকীকৃত শ্রীরুষ্চের স্তব 

এবং শ্রীক্ুষ্ণকর্তৃক্ধ তীহীবের পুর্বব- 
জন্মা-বুভীাশ-কখন । 

প্রবেশ করহ পাড় তাভার ভিতরে । 

হুনকপ দেদি বস্থু নহেত গোচরে ॥ 

অদিকতরী যদ্যন্দি 'নগ্ুণ ইনরাকারে | 

পয়খর : 

€কোর্টিচন্্র জিনি অতি অনুপম ভুত । 
অরুণ অধর স্মিত বিকসিত গও ॥ 

কুন্দ নিন্দির! দন্ত পরম উজ্জল । 

কর্ণ লোৌচন ভার বড়ই প্রসর ॥ 

দীঘল নাসিক এ্রীবা সিংহন্সত রঙ্গ । 

ভ্রিভূবন জিনিয়া সুন্দর গজস্বন্ধ ॥ 

তমো গুণে অন্তে প্রলয় সংভার আপনে ॥ চি 

শিষ্টের পালনহেতু চষ্টের বিনাশ । 

জাঁনিল এই সে ভেতু করিল! প্রকাশ ॥ 

জনম ল্ভিলে আসি ভুাম মের ঘরে। 

এ সব সন্ধান যেন ল। জানে অঙ্গরে ॥ রাউটার পপ এ সপ্ত -৯ ৮০ প পেত তি শপ পপ পপ ক 

পপ শপ পশপিল «শাসন ৮ পপ পপ পপ ৬ -০. শত শা শপ ০ পা ছি পা সা স্পা পা পপ পরত এ আহি পপ পা 

রি শত সপ সাত তাজা 

্ ১ 



এই ছেড়ু ভোষারে নাচছিক জার! ঘোর. 
তোমায় দেখিধ ছানী জানাইহ গিল্প! )... 
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এপ্রতেক বলিল বনু বিশ্মিভা জননী । 

গ্রধান পৃরুষ পৃত্র মনে অন্মানি।? 

পুলকফে আকুল তন মঞ্জিল তখন। 

সম্ত্রমে করয়ে স্তঁতি গদগদ বাণী ॥ 

উত্তপত্তি গ্রলয়কারণ মহাশয় । 

অনন্ত মভিম! গ্াভৃ ভূমি সে অব্যয় 

অভয়-চয়াণে নক্কি পাঁপ বিনাশন। 

উষ্ট.নিবারণ তুমি পদ্ম কারণ ॥ 

আলোক কচ রূপ এই সংহার সত্বন্ব | 

আন্যরূপ ধবত শ্খদ মনোছয় । 

নিতাত্বরূপ জয়্য। সকরুণ বাণী। 

' বলিতে লাগিলা প্রন কপার আপনি ॥ 

শুন শুন জননি জন্মের কথা কছছি। 

পাসবিলে সকল কিছুই মনে নাছি॥ 

পূর্ব মন্বত্তরে ছিল স্থায়স্তুব নাম। 

পশ্মীনামে ছিল! তুমি জগ অনুপাষ ॥ 

স্তপ' নামেতে বস্তু ছিল! প্রজাপতি 1 

পরম তপন্য1! করি আছিল দম্পতি ॥ 

তশান্ত অণতদাস্ত শ্থিরতরমন । 

গলিত বৃক্ষের পত্র করিতা ভক্ষণ । 
দ্বাদশলতআ বরিষ দেবমানে । 

বড়ই কঠোর তপ করিলা ছইজনে ॥ 

এই ভক্তি করিতে আর অনা! আকাধানে। 

শ্রবণ বন্দন ধ্যান পুজল কীর্তনে ॥ 

অপুত্রক দেখিন্না ভকত হুইজনে। 

এই রূপ ধরিয়া দিজান দযশপনে 8 

 গুলক্গচদর কৃর্যা বলিছু বচন 

হা মা তশোধন' যেই জয় মনও. ও 

্ ক র্ ৌ 

০৮০০০ শী কশিটিশাস্পীশীিশিনাাস্পিশী পেস শী শশা শপে শশা শিস পপ পপা 

পিল 

জপ 

তোমার অগ্রক্গ-হপাছিল ছক গোঁ) .. ২:৩৬. রি বড়ই চতুয়, ছি ঘি দুইজন :; 

নুখ মোক্ষ কাদে-ক্ছু নঃ কৈলা ব্তন, রর ৫ 
আার.লষান পুত্র মাগিলা তখন). ৫... 
সেই বর দিল আঙি হয়বিতমন॥ 
স্বিভৃষনে ফোখার আছয়ে দোক সম. 

বুঝিয়া আপনি কালে লিল নম ॥ 

পৃশ্নীগর্ভ ন।মে পুত্র হইন্্ু তোমার । . 
আর কিছু বলি বাক্য গুনিবে আমার ॥ 

তার পর হৈল জন্ম বিদিত তোমার / 
উপেক্তর বলিঘ! খ্যাতি আছিল ইহার | ॥ 

বামন আকার দেখি বলিত বামন । 

তৃতীয় জনমে এই মৃরুতি এখন ॥ 
সে সব পৃরুব জন্ম আকার স্মরণ । 
সেই রূপ ধরিয়া! দিলাম দয়শন । 

আর এক উপদেশ দিলেন বাপেরে। 

| আম! জয়্যা যাহ তুমি ন্দঘোষ-ঘরে ॥ 

য় ক্ষ কক 1 

[পনি খসিব খিল ফাড়ক নিগড়ে ॥ 
ধশেদা আছেন তথা কন্ঠ প্রসবিষা | 
তাহ! আন গিয়া তুষি বদল করিয়া । 

বলিতে বলিতে এত অনুস্ত শকতি। . 
দেখিতে দেখিতে হৈলা ছাআাল সুক্তি॥ &. রি 

দ্বিভুজ কুমার হল জগতমোহন। | 

কোলে করি বনুদেৰ চলিলা তখন ॥ 

যেইজন শুনে. ভখে জনম'রহন্ত-। : 

কুষ্পদে ভক্তি তার হয়ত অবশ্ত ॥. 

কেক চিট দিত 

বন্থদেবের যমুন-উত্তরণ |. 

যৌগমায়ায় পূর্ন অচেতনমন়্। 
বারী আহরী লব ওয়া! নিষ্্া যা ৫ 



পাঁড়িয়। অশ্পেব,মাত্সা,  ধরিস্ধ। বিবিধ কানা, নাহি দান নাহি ব্রত নাহি সঙ্যবাদ। . 

আজি সব করিব.বিলাশে। নাহি তপ নাহি জপ বড়ই প্রমাদ। 

এ তিন সূবন.মাঝে, তুমি এক হহাক্সাজে. | নাহি সম নাহি দম নাহিধশ্ীপথ। 

একবা। আসি ঘবনাউব পাশে ॥ | গোত্রাক্গণ হিংসা! করে অবিরত ॥ 
গুনিযামৃস্ত্রীর বোল, পাতিয়া বিষম রোল, | এথা গোপনপরে বশোদানন্নরালী। 

তা দানবগপ দন্যে। নিদ্রা! ভাঙ্গিল পুত্র দেখিল তখনি ॥ 

সহজে অনুর ভূপ, যোধে কম্পিত রূপ, | পুত্র-মুখ দেখি রাণী হরযিস্তমন। 

রক্ত দৃষ্টি কুটিল আরস্তে ॥ সত্বরে ভ:কির! নন্দে করিল বিজ্ঞাপন ॥ 

টিক করিবে স্রগণ, সমন সতয়মন | শু নয়া ধাইয়! আইল হত পুরঞ্জন। 

যে তোমার ধনুক টক্কারে জয় জয় হুলাহুপি পড়িছে সঘন ॥ 

তেজিন্বা ধ্ছকশরে, প্রাণ পাইবার তরে : তবে নন্দাঘাষ.গোপাল-অধিপতি । 

পলাইয়! যায় উভয়ড়ে ॥ পুর-মুখ দেখি বড় হরধিতমতি ॥ 
কেহ কা অতুল ভঙ্গ, জোর অঞ্জলি হয়ে  ম্্ান করি শুটি পত্র করি পরিধান । 

স্তুতি করি প্রাণ দান পার । : | ৰেদ বিধি পুরোহি 5 করিল আহ্বান & 

সভার প্রধান হরি, নিস্তৃত্তে বসতি করি, । মঙ্গল পূর্বক আগ ম্বন্তিবাচন। 

থাকে কারে! সনে নাহি দার ॥ | ভাবত করিল দেব পিশ্কুলমর্ন ॥ 

ষেবা আছ্ছে পশ্তপতি, বনে তাঁর বসতি, ; বিধি অঙ্থসারে নন্দ করি জাতকল্ম। 

শী শা শ্পপশিশপীশ 

_'ব্রহ্ধা তপ করেন সদায়। দেখিরা শুনিয়া! লোক বলে ধন্ত ধন্ত % 

ইন্সের রতেক বল, তাহা জানি নিশ্চল, | দান করিতে নন্দ বদিল তখন । 
তবু উপেক্ষিতে না জুয়ার ॥ . ] সসুখে আনিয়া দানপাত্র দ্বিজগণ ॥ 

যতেক দেবতাকুল, বিষ তাহার মূল, | বস্ত্র মাল্য আভরপ করিয়া ভূষিতে । 

তাহার শরীরে এত রূপ। ৷ ছুই নিষুভ ধেনু দ্বিজে দিল হরিতে ॥ 

গো-ত্রাক্ষণ হোম, তপ জপ দম শম, । তবে উৎসম্রির দিল সপ্ত তিলাচল। 

1 ধর্ম কর্ম কহিল স্বরূপ । রজত কাঞ্চন আদি পুরি সংল॥ 
এতেক মন্ত্রণা করি, দৃঢ় সম্বিধান ধরি, | পঙ্ক্ষেপে কহিল দান লক্ষ হেম করি । 

সাধু হিংসয়ে খলমতি । ূ 
যেই মত্র আজ্ঞা পার, মার কাট করি ধার. 

_ দ্বিজমাধব কৃষ্ণগতি ॥ 

| আর বতেক দান কহিতে ন1 পারি 

 স্ুপ্রীতে আক্ষণ পড়ে সমল নাদ। 

৷ শুভমনা! আন বিল মনে স্ততিবাদ ॥ 

। নিরবধি ভট্ট করযে ফায়বার | 
দানবগণের খণ্মহিৎস। | র হরিবে পথিক লোক জয় জয় কার ॥ 

ধশ্ম লজ্বঘবারে ত পাতিল একাকার -। গ'য়নে সঙ্গীত গায় হৃত্যক নাচয়। 

নাহি স্বাহা নাহি স্বধা নাহি বঘটকার । ' শখ -দুন্দুভি খাদ্য নানাবিধ হয় ॥ 



গোপীগণের ননঈপ্ভবরন্ে গমন | ২১ 

. বচে বাটে বাটি ছড়া মার্জিত মন্দিরে। . প্রাণ ধন জন, সকল সফল, ' 
ন্ববর্ণ কলস তি পতাকা! উপরে ূ খণ্ডিল সকল ভুখ॥ ৪ 
*মালপনা ধূপ দীপ ছুআরে ছআরে । | নিজ ঘরে যেন,  ছহৈল উপপক্গ, 
শ্রন্দর কদলী রুইল চাঁরিধারে ॥ ৰ হেন লয় মোর মনে। 

জালা পল্পবাকার মঙ্গল সযুখে। | কি আর বিলম্ব, ফর সখগণ, 

নিজ অভরণ লোক পরে নানা স্থথে ॥ | সফল হইল নয়নে ॥ 
গাবী বৎস বৃষ হরিদ্রা স্থৃতৈলে। । গোপ-কন্তাগণ, হত্যা একমন, 

সর্বাঙ্গ ভূষিত মাল্য অভরণ গলে । ৃ কৌতুকে আবাল বৃদ্ধা । 
কটিতে বেষ্টিত চার পাটনেত ধড়ি। ' দ্বিজমাধব কনের. প্রতুর উৎসব হয়ে, 

গলায় মুকুতা হার কর্ণে স্বর্ণ কড়ি ॥ ৰ কাহার মনে নাহি শ্রদ্ধ! ॥ 

করেতে চালন লড়ি মাথে বান্ধি পাগ। ূ এ 

স্বাত দধি ভেট লয়্যা লড়ে গোপভাগ ॥ র 

খাইয়া! পড়িল যত বুদ্ধক আবাল। ৷ গোপীগণের নন্দভবনে গমন । 

উদামে চলিয়া বুলে যতেক গোপাল ॥ 

এক পড়ে আর উঠে পথে নন্কাগোল। 

_গাহা শুনি গোপিকার চিত্ত উতরোল ॥ 

কনে জনে যুগতি কর এ ভরধিত। 

শ্ীকঞ্চমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

তবেত গোপিকাগণ করে নাস-বেশ। 

চারু চিরুণী দিয় আচড়িল কেশ ॥ 

উন্নত কবরী ভার বাধে বড় সাধে। 

স্থগন্ধি কুস্কৃম মালা পড়ে বেড়ি জাদে ॥ 

সীমন্তে ভরিখ1 দিল সুরঙ্গ সিন্দুর | 
অলকা তিলক ভালে ধরিল প্রচুর ॥ 

কুরঙ্গ চঞ্চল আথি রঞ্জিত কাজলে । 

সিন্ধু রাগ। বামনাস! অগ্রে লঙ্বে গ্জমোতি ফলে ! 

হাটে বাটে সব, গুনি একরব, : কনক করবীমাল! বিচিত্র কুগুল। 

নৃত্য গীত জয়ধ্বনি । | লম্বিত শ্রবণমূল করে ঝল মল।॥ 
শঙ্খ মুদ, বীণ! বেণী ছুন্দুতি, র প্রবাল যুকুতা মণি রজত কাঞ্চন । 

ঘন ঘন ধ্বনি শুনি ॥ ূ পীন বিমল হার কন্তুরী ভূষণ ॥ : 

ঃ 
ৃ 

০০ 

' গোপীগণের আনন্দ-প্রকাশ । 
৮ 
রা 

রা চিনি ০ »..__ *শশীীতিিত শী শী ৩১০ শত 

আনু যশোদা, পুত্র গ্রসবিল, | হৃদয়ে তুলিয়া! দিল বিচিত্র ফাচলি। 

সুখ পাইল শুনিয়া। অতিবড় ক্ষীণ কটি বান্ধিল মেখলি । 

শ্রবণে নয়ন, _ ছন্দ দূরে যাউক, | কেয়ুর কষ্কণ করে মৃথাল স্ন্দর | 
চল দেখি আসিগিয়া॥  ] রতন অঙ্গুরী শোভে অঙ্গুলী-উপরে ॥ 

টাচ বসে, . নন্দমঘোষে, : ৰাছিয়া বাছিয়া, পরে পাট নেতসাড়ী। . 

দেখিল পুত্রের. মুখ। ... ..ক্ষুত্র খণ্টিকা! ছয় বান্ধে কটিৰেড়ি। 



ই শীকৃক-হঙ্জল। 

বাজান়্ে বিবিধ বাদি, রাধা চক্ত্রাবলী আদি, 

কোকিল জিনিয়া! যার গানে । 

চরথে ভোড়লমল্প মুখর মীর । 

ল্জে যৌবন রূপ লাবগ্য শরীর ॥ 

জধিরে হইল তিন জগতমোহিনী ৷ গার মনোহর গীত, ব্রজকুল উল্লাসিত, 

কটাক্ষে লইতে পায়ে মুনির পরাণী | রোহিলী গ্রবোধে লোকজনে ॥ 

হুরিষে চলিল মত্তুকুঞ্জর-গামিনী | নন্দধোষ মহথাবুদ্ধি, পুত্রের মঙ্গল-বিধি, 
কবরী খসিয় ফুল পড়য়ে ধরণী | উৎসব আগত বতজনে। 

নিতঙ্ব বিলম্ব গতি আভীর যুবতী । বুঝিয়। পুজিল মনে, বস্ত্র মাল্য অভরণপে” “ 
রুষিত্া! স্থজনকারী নিন্দি প্রজাপতি । দ্বিজ মাধব রস গানে ॥ 
কপোলে কুস্তল কর্ণে শ্বেত উতপল। টিকার 

সঙ্নে নিশ্বাস বহে গলে ঘর্ুজল ॥ 

গ্রভূর উৎসবে কেহ দুঃখ নাহি জানে। 

নন্দের ভবনে গিয়! মিলিল তথনে ॥ 

দেখির। সুন্দর শিশু জুড়াইল আখি । 
প্রেমসাগরে যেন ডুবিল চন্র্মুখী ॥ 

মলের সন্তোষে বড় করি উচ্চ নাদ। 
চিরপ্রীব বলিয়া করিল আশীর্বাদ । 

এখানে মঙ্গল ক্রিয়া করিব বিদিত। . 

চৈতত্ঞচরণে দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

| করদানার্থ নন্দের মথুরায় গমন এবং 
বন্থদেৰের সহিত কথোপকথন। 

যে দিন হুইল কৃষ্ণের রূপ-পরকাশ। 

সেই হৈতে গোকুলে লক্ষ্মীর ছৈল বাস । 

ধনে জনে সম্পূর্ণ ছরিল রোগ শোক। 

সদাই আনন্দময় হত সব লোক ॥ 
এক হুই তিন ক্রমে হল চারিদিন। 
পাঁচ দিনে পাচোট করিল পরবীণ ॥ 

ছয় দিনে স্ৃতিক! পূজ! নিশি জাগরণে ৷ 

সপ্ত গেল অষ্ট কড়াই দিল শিশুগণে ॥ নন্দোখ্সব। 
মঙ্গল গুভবরী গাগ । নবম বাসরেতে করিল নব নর্তা । 

তৈল হরিদ্রা লৈয্লা, কৌতুকে আইল ধায়্যা, | প্রতি গ্রামে গ্রামেতে উঠিল শুভ বার্তা ॥ 

| হাস পরিহাসে জনে জন। হেনকালে আইল কঃংসের সম্বথিধান। 
অন্ঠোন্তে দেই গায়, কেহ নাচে বুলে তার, | গ্রাম সহিত নন্দ যাইবে দেআন ॥ 

কেহ করতালী খনে ঘন ॥ নগরে নগরে নন্দ দিলেক ঘোষণ। 

নকল বল্পবী মেলি, জয় কৃষ্ণ হুলাহুলি, | রাজকর লয়্যা কালি করিব গমন ॥ 

হরিষে অশেষ বিধি কেলি। প্রভাতে গোআলা সব হয়্যা একজুটি। 

ভাহ। দেখি গোপগণ, হইল হরিষমন, | আনিল নন্দের ঘরে দ্বৃত ছুগ্ধ ভেটি॥ 

আপনা আপনি কুৃহূলী । গোজাল! সকল থুঝ্্ গ্রামের রক্ষণ। 
স্ব নষনীত দধি,  আনির! মঙ্গল বিধি, | কর লয় নন্দমঘোষ করিল গমন । 

ভারে ভারে করে ঢালাঢাজি। মথুর! আসিক্বা! করিল নৃপতিরে দেখা। 
«ক ক ॥ [দিলেন উচিত কড়ি সমূচিত লেখা ॥ 



ব্দার় কয) নন্দ বাহির হইতে। 

হেনকালে দেখ! বন্থুদেবের সহিতে ॥ 

প্রাণ পাইল প্রাণ পাইল বলে ছুই জন। 

বাছ প্সারিয়! প্রেমে দিল আলিঙ্গন ॥ 

বসিতে "ানিয়া দিপ উত্তম আসন। 

অবশেষে বনুদেব জিজ্ঞামে বচন ॥ 

. কন সখা কুশলে আছেন সর্বজন । 

নন্দঘোষ বলে এক হইল নন্দন ॥ 

এই বোল শুনিয়া পাইল বড় স্ুখ। 

অপুত্রক হইয়া দেখিলে পুন্রযুখ ॥ 

তোমার সমান সথা৷ নাহি ভাগ্যৰান্। 

বুদ্ধকালে পুত্র হবে কার এত জ্ঞান ॥ 

হেনই সময়ে পুত্র হেল আচম্বিত। 

পুনরপি জন্ম তোমার কছিল বিদিত। 
অনেক দিবসে আজি হৈল দরশন। 

গড়িয] াইতে ঘরে নাহি লয় মন ॥ 

দবকী বনুদেৰ নন্দ ছরবিতে। 
ল্বোতে ষেন জল লয়্য! যায় চারিভিতে | 

যাহার প্রলাদে ম্খে চরাএ গোধন । 

গোকুলে কি আছে সথা যত শিশুগণ ॥ 
জননী-সহিত এক আমার বালক । 

তোমার মন্দিরে তার তুমি সে পালক ॥ 

সহজে সম্বন্ধবশে তৃমি হও ভাই। 
তোমারে বলিবে বাপ তাহে দোষ নাই ॥ 
তাহ সমর্পিল আমি যশোদার ঠাই। 

বশোদার পুত্র রোহিণীর দায় নাই ॥ 
এ বোল শুনিয়া নন্দ ছৈল বড় ছূঃখী। 

বলিতে লাগিল কিছু হয়্য। অশ্রমুখী ॥ 

শুন শুন অয়ে সখা তুমি মহাশয়ে। 

অন্ত হইলে কি তাহার প্রাণ রছে ॥ 

কঠিন-হৃদয় সে নাহিক মায়! মে|। 
বারে বারে বধিল তোমার ছয় পো ॥ 

পুতনা বধ । 

২ বিটের ০০০ 

পাপ পেপাল পাপা পাস 

অবশেষে তব যেব! কল্ঠাখানি হৈল। 

দৈবগতি সেহ আক।শেতে চলি গেল ॥ 

বস্থ বলে আর সথা কি কর বিচার। 

জনম মরণ এই সংসার বেভার ॥ 

দৈব গতিকে বন্ধু জ্ঞান খণ্ডিত। 

বিচারে ন। পান্প ছুঃখ যে হয় পণ্ডিত ॥ 

শুন গুন অএ সথা বলি হে তোমারে । 

ভাল হৈল সখা কর দিলে রাজঘরে ॥ 

আচদ্বিত আজি কেন এই মোর মতি । 

অনেক উৎপাত হেবে গোকুলে সম্প্রতি ॥ 

তোমারে রহ্থিতে এথা নহেত উচিত। 

না কর বিলম্ব সখা চলহ তুরিত ॥ 

এ সব শুনিয়। নন্দ হরধিতঙ্গন । 

শকটে চড়িয়! ঘরে করিল গমন ॥ 

বস্থদেব চরণ ভাবি মনে মনে । 

বিপদ-নাশন হরি করিল স্মরণে ॥ 

এখনে পুতনা-বধ করিব বিদিত। 

উীকৃষ্ণমঙ্গল দ্থিজ মাধঘ-রচিত ॥ 

পুতনা বধ। 

পঠমঞ্জরী রাগ । 

চিন্তিত কংস রারে, প্রাণে স্থির নহে, 

কুমতি অসুরের যুগতি। | 

পৃতন! রাক্ষসীরে, ডাকিয়া আনি তাবে, 

দিলেন বিষম আরতি ॥ | 

ত্বরূপে কহি আমি, সত্বরে চল ভূমি, 
গৃছে গৃহে স্থানে স্থানে । 

দিবস দশ জাত, বালক পাহ ঘত,, 

সফল মারহ পরাণে ॥ 



_ তারে দেখি, বোল ন! ফুরে মুখে চুপ ॥ 

২৪ শরীর জল । 

জড়িল পুতনা, শিশুর যাতনা, রাক্ষসী চক্জাননে, দিলেন বিষস্তনে, 

' ব্বাক্ষসী-বেশ পরিহুহি | কষিল! দেব দনুঙারি । 

পরম স্ন্দরী, জিনির। জুরনারী | চাপিয়া বুক টানে, 
ৃম্বক দিল প্রাণে, 

ত্রৈতোক্য মোহিতে পারি ॥ সহিতে হুপ্ধ পান করি ॥ 

নবীন শিশু যথা, বধিয়! যায় তথা, | মরমব্যথ! পাই, ডাঁকিল পরিত্রাই, 

বিষম বিষস্তন-পাঁনে। ছাড় ছাড় উচ্চ নাদে। 

ভ্রমিয়। ঘকে ঘরে, গোকুল নগঞ্জে, | হুকর চরণ, আছাড়ি ঘনে ঘন, 

মিলিল! নন্দের ভুবনে 1 নিজ মুর্তি ধরি কাদে ॥ 

বান্ধিয়া স্থকবরী, মল্লিক! পুষ্পভরি, ; সেই মহানাদ, শুনিতে পরমাদ, 

সীমস্তে স্তুর্গ সিন্দুর । ূ কম্পিত চৌদ্দ তুবন। 

চাদ জিনিষ হাস, কটাক্ষ মন্দত।ষ, | রাজ্য পাইল ভয়, মানল প্রপর.. 

অলক তিলক প্রচুর ॥ রাক্ষপী তেজিল জীবন ॥ 

পীন ঘন স্তন, মধ্য অতি ক্ষীণ, | পর্বতসম কার, পথ কোশ ছয়, 

বিপুল নিতথ সুসারে | র (জিনিয়া শরীর তাহার । 

বৈকুঠ ছাড়িয়া স্্রীজন্ম পাইয়া, ূ বড় বড় ৮ | দ্বার তরুবর, 

| প্রাণপতি দেখিবারে ॥ ৃ য়া হইল চুরমার ॥ 

দেখ্য়া মোহিনী, . সকল গোপিনী, : সকল এ সংহারিতে, হবি, 

বি্য় ভাবি মনে মনে। 
গোকুলে আদি পুরুষ । 

এল হেনরূপ, দেবতা-ম্বরূপ, ূ মাধব কহে সার, মুক্তি হইল তার, 

কমলা বুঝি অন্্মানে ॥ পৃতনা প্রথম গঞ্ুষ ॥ 

বিচিত্র সিংহাসন, শুইয়া নারার়ণ, ; টিরিযের 

কপট বালক মুরুতি ৷ ূ 

: দেখিল রাক্ষসী, যেন ভশ্মরাশি, যশোদ। কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গ 

.,. ঢাক্যাছে আগুনির জুভি॥ রক্ষাবন্ধন । 

দেখিয়া! মায়াকায়, হালিক়া ফুরায়, ; কৃষ্ণপদ-দরশনে খণ্ডিল অন্তভ। 

ৃ 4 চর্মঘটেতে যেন শশী । পাইল পাপিনী মুক্তি অতি অপরূপ ॥ 

সির কুতৃছলে, . গোবিন্দ লয়্যা কোলে, ; শক্রু হই! আপি দিল বিসম্তন। 

ঈষৎ কটাক্ষে মন্দ হাসি। রোহিলীর গতি পাক সেই যহাজন ॥ 

বশোদ। রোহিশী এই ছুই বুছিনী, | ফি বলিতে পারি রুষ্ণের জননী । 

/ .. দেখিয়া মোহে সেই রূপ । ইচ্ছাবশে স্তন ধার পিল! চরুপাশি ॥ 

নিমিষ হরিয়া, আখি ভরিয়া, | ধেনুর মহিমা! কেবা ত্রিভুবনে জানে । 

হরধিতে প্রভু ধার করে স্তন পানে ॥ 



যশোদা কর্তক জ্রীকফ কমলে রক্ষাবন্ধন । ২৫ 

হেন কৃপাময় প্রতি যে হয় বিমুখ । আগ রক্ষা করিব আপনি চক্তপাণি। 
কোটি কোটি কল্পে তার কভু নহে সুখ । পাছু গদাধর রূপ সেই সে আপনি ॥ 
গোকুল-সমাজে যতেক প্রাণী বৈসে। ছুই পাশে ছুই বীর সুন্দর ধনুদ্ধীর । 

খাইয়া আইল লোক স্ত্রী' আর পুরুষে । । রাখিবে তোমায় অজ মধু মুরহর ॥ 

বিকট শরীর গোটা দেখি ভয় করি । চারিকোণে শঙ্খপাণি শেষ উরুগার । 

লাঙ্গলের ঈষ যেন দত্ত ছুই সারি ॥ উদ্ধে উপেন্ত্র মধ্যে বিনতাতনয়ী ॥ 

পর্বতের গুহা যেন নাসাপুউ তার । সর্বত্র রাখিবে তোম হলী মহাবীর । 

অরুণ কিরণ যেন দীর্ঘ কেশভার ॥ 1 অক্ষয় অব্যয় হৈবে তোমার শরীর ॥ 

গপণ্ডশৈল সম ঘোর বিষ ঢুই স্তন। রাখিবে ইন্জ্রিয়গণ দেবহৃধীকেশ। 

শঅন্ধকুপ ভীষণ অতি বিরস বদন ॥ . | সুখ নারায়ণ প্রীণ র4খিবে বিশেষ ॥ 

বিপুল পুলিন.ছুই নিতম্বের ধাতু । চিত্ত শ্বেতদ্বীপপতি মন যোগেশ্বরে। 

তুজ উরু জান পদ যেন বন্ধ সেতু ॥ বুদ্ধি বাখিবে ভাল পৃশ্রী-কুমারে ॥ 

জলহীন হৃদ যেন পড়্যাছে উদর । আত্মরক্ষা করিবে আপনি ভগবানে। 

দেখিয়া সকল লোক ত্রামিত অন্তর ॥ বিহারে গোবিন্দ শ্ামাধব শয়নে ॥ 

বুকের উপরে শিশু খেলাক্স নির্ভয় । ৃ গমনে বৈকুষ্ঠনাথ আসনে রমাপতি। 

গোপী সব আসিয়া সন্্রমে কোলে লয় ॥ ৷ ভোজনে সে অনন্ত রাথিবে মহামতি ॥ 

পুত্র পুত্র বলি গোপী মুখে চুঙ্ব দান | 'াকিনী যোগিনী যত প্রেত পিচাশে। 

যশোদ' রোহিণী তথা পাইল চেতন । গ্রহরিষ্ট রোগ যত ভূতের সহিতে। 

পুত্রের রক্ষণ করে লয়্যা গোপগণ ॥ সকল যাউক নাশ বিষুণনাম হৈতে ॥ 

গোপুচ্ছ মোহিনী করি নিছনি পিছনি। এতেক প্রকারে গোপী করিয়া রক্ষণ । 

গোময় গোমুত্রে ম:ন করাল্য তখনি ॥ স্তনপান দিয়। শিশু করাইল শয়ন ॥ 

গোধুলি আনিয়া তার লেপে সর্ব অঙ্গে। সুমন্ত্রী গোআলাভাগ হৈয়া একুটী। 

গোরোচনা তিক ভাল মুগমদ সঙ্গে ॥ কুঠারে বাক্ষলী-দেহ পাড়ে কাটি কাটি ॥ 

ঘ্বাদশ স্থনেনের রক্ষা বান্ধেন তরাসে। স্তূপ স্ত,প করিল যেন পর্বত-আকার। 

নাম ধরি প্রতি অঙ্গ কৈল জীবন্তাসে ॥ আগুনি তেজাইল তাঁর বেড়ি চারি ধার ॥ 

অজ রক্ষা করুন তোমার অন্থিযুগ । | অগৌর সৌরভ ধুম উঠিল গগনে । | 

মণিমান্ জানুযুগ উরুত রাখুক ॥ ৷ দেখিষ্জা চিন্তিত পগে যত গোপগণে ॥ 

দেখ অচ্যুত তোম। রাখিব হরিষে। | কোথা হৈতে আইল ধুম না জানি নিশ্চয়। 

হাদযর় কেশব কেশ রাখিবে মহেশে ॥ আবার গেোকুলে কিবা পড়িল গ্রশুয় ॥ 

প্রেম-আনন্দের নীর পৃরিল নয়্ান ॥ বক্ষ রক্ষ দেবতা গন্ধবর্ষ দুই পাশে ॥ 

ূ 
ূ 
ূ 
] 

কন্ধর! রাখিতে বিষ্ণু যুখ ভ্রিবিক্রম |. সত্রে ধাইয়! তাঁর! আইল সেইখানে । 

প্লাথিবে তৌমার শির-ঈসম্বর উত্তম ॥ বত বিবরণ তাঁরা পুছে গোপগণে ॥ 



২ পীকফ-মফল । 

ভর পার্যা নগখোষ পড়ি গেল ঠার। 

পুত্রের জীবন বড় জঙ্মিল বিস্ময় ॥ 

আচেতনে ধাইয়া আইল নিজালর । 

পুত্র দেখি কোলে নিল প্রেম নির্ভয় ॥ 

নন্তক আজ্মাণ মুখে অনেক চুম্বন। 

পাইল অনেক সুখ রহিল জীবন ॥ 

যেই জন গুনে ভণে পৃতনার বধ। 

কষে হৃতি হয় তার খণ্ডে সর্বাপদ ॥ 

শকট ভগ্ন । 

শরীর | 

 স্তনপান কমি হরি বাঁড়ে দিনে দিনে । 

এক দুই গেল আর হৈল মাস তিনে ॥ 

জনম লক্ষণ যোগ ইথান কৌতুকে । 

: জনক জননী পুত্রে কৈল অভিষেকে । 

 জীনধুস্দন হরি দৈবকীনন্দন। 

আছে নন্দের ঘরে বিহার-কারণ ॥ 

নানাবাদ্য বাঞ্জে দ্বিজ করে বেদধ্বনি। 

বৃত্যুগীতে আনন্দিত গোত্সালা রমণী ॥ 

বস্ত্র অলঙ্কার গন্ধ নন্দঘোষ আনি । 

জ্ঞতি গোত্র সভাকারে দিল অগ্লপানী ॥ 

«কালে নিদাইল পুত্র ঘরে শোআইয় । 

বাহির হইল যশোদা ছাআল এড়িয়া ॥ 

লোকজন প্রবোধিতে হৈল পাসরণ | 

নিদ্রা ভাঙ্গি গেল গ্রভুর_হুইল চেতন ॥ 

গ্ধ হেতু কান্দিতে উর্ধে পড়ি গেল দীঠে । 

কোপেতে ছুটাইল নাথি ভাঙ্গিল শকটে । 

প্রবাল-কোমল পদ ঠেকিল শকটে। 

বিপরীত হৈয়! ভূমি পড়িল নিকটে ॥ 

স্ব দুগ্ধ তাও পড়ি ঘার গড়াগড়ি 

শধদ গুনিক! লতে আইল রড়ারতি ॥ 

দেখিয়া লকল রাণী চিন্তে মনে হজ । 

ছ্বিজমাধব কছে শকট-ভঞ্জন। 

গোপীগণের বিতর্ক | 

আছিল ছাআল সব দেখিল নয়নে । 

কহিল শকট শিশু তাঙ্গিল চরণে ॥ 

শিশুর চরণে কারে! মনে নাহি ঘাকস। 

ছুদ্ধের ছাঅ।ল হেন সম্ভবে কোথার 

গুপত মহিম! প্রতু কেহ নাহি জানে । 

গ্রন্থ পোষে ভাঙ্গিল বলিল সর্বজনে । 

কপট বালক প্রভু তলোক্যমোছন। 

আর্ধক জননী দেখি হুদ্ধেরে ক্রন্দন। 

 কোঁলে করি ধশোদ করায় স্তন পান । 

গ্রনথরিষ্ট-ক্ষয় হেতু রক্ষণ বিধান ॥ 

বেদমন্ত্রে ছ্িজগণ পুরি নিজ গান। 

পবিত্র উষধি-জলে করাইল স্নান ॥ 

গুচি হয়্য। নন্দঘোষ করিস যতন। 

হরিষে অনেক দ্বিজ করাহইল তে জন । 

তুষ্ট হস্্যা ছ্িঞ্গণ করে আশীর্বাদ । 

চিরজীব থৈৰ শিশু নহিব প্রমাদ | 

বাছিয়! বাছিয়! ধেসু সর্ব স্বর্ণময় 

তাহা! সভাকারে দিল পুজ-শুতোদয় । 

দেখিয়া শুনিয়া সভে গেল নিজ ঘরে। 

পুনরূপি শকট করি অনেক পর়কারে 

বান্ধিষ়্ বান্ধিয়। সব করিল ল্ুদার। 

সুবর্ণ রজত ভাগ যেই থাকার ॥ 

বত দধি ছুপ্ধ সব করিল পুরণ । 

ভূিয়। এড়িল সেই স্থানে গোপগণ ॥ 

গুন গুন অরে ভাই হয়্যা একচিত। 

কৃষ্মঙ্গল ছিজ মাধব রচিত । 
গর 



তা বধ ৫ 

আর এক দিন রাণী সু জ্বী 

চারু চুম্বন ক্র লইয়া হরি ॥ 

আচস্থিতে শিশু হৈল পর্বতের ভার। 
সছিতে ন! পারি থুইল ভূমির উপর ॥ 

বিন্যয্ধ হইয়া রাণী করিল বিচার । 
এই শিশু কোন মহাজন অবতার ॥ 

এই মহাপুরুষ আমার পুত্র নহে। 
কায়মনোবাক্যে আমি জানিল নিশ্চয়ে ॥ 

হেনই সময়ে হরি মায়ার নিধান। 

মোহিল জননী সব পাসরে গেআন ॥ 

পুত্র এড়ি থাকিল আপন গৃহকাজে। 

কহে দ্বিজ মাধব গুয়াছেন যদ্ুরাজে ॥ 

ধানণী রাগ । 

গোকুল নগরে বড় গম্ভীর নিশ্বনে। 

চৌদিগ চাপিয়া ধুলা উড়িল গগনে 1 
সম্বর্ত তিমির ঘোর অতি ভয়ঙ্কর । 

পুরিল নয়ন নাহি চিনি আত্মপর। 

ংস-নিয়োজিত বীর অনুর তৃণাবর্থে । 

বায়ু-ভূত হইয়া আইল চক্রাবর্ধে 1 
মায়ায় অস্থুর শিশু হল্িয়া তখনে। 

পরম আনন্দ মনে উঠিল গগনে ॥ 

পুঝ না দেখিয়া! রানী হৈল চেতনে। 

ভূমিতে পড়িয়া রাণী করয়ে ক্রন্দনে॥ 

কোথা উড়াইয়! পুত্র নিলেক বাতাসে। 

আরে দারুণ বিধি করিল নৈরাশে ॥ 

সেইত ক্রন্দন শুনি যত পুর জনে । 
অধিক পড়িল রোল গুনিল শ্রবণে॥ 

ছেনই সমরে ত কৌতুকে বন্বর । 
বিপু-গল! চাপিম! হইলা বিশ্বস্তর ॥ 

বত ৭ মধ ্ ২ 

চা সহিত, নু পরি ভর অন্গুর ফাঁকির । 
1 নিম জইস্বা পড়ে শিলার উপর ॥ 

ছাড়িল জীবন পাপ মায়াবী চস্ুয়ে। 

তরঙ্কর কার সর্ধ-অঙ্গ ছেল চুরে 
বুকের উপরে শিশু খেলায় নির্ভয় । 

কহে দ্বিজ মাধব শুনহ হছরায় ॥ 

কান্দিয়া বিকল যত গোপ গোপ্সীগণ । 

হেনই সময়ে শিশু দেখিল তখন ॥ 

পরম বিল্ময় সভে দেখি! অন্থার়ে। 

সম্ত্রমে বালক নিয়া! দিল যশোদায়ে ॥ 

। নন্দ আদি গোআলা হশোদা আদ গোপী। 
বড় হরহিত পুজ পায়্যা পুনরণপি ॥ 

বড়ই বিশ্মিত তয়ে চমকিতমন। 
আপন। আপনি কথা কছে জনে জন 

ঞতৃ নাঁহি দেখি শুনি হেন অদতৃত। 
রাক্ষসেষ মুখে পুন বাছড়িল সত ॥ 
পরহিংসা করিলে আপন-পাপে ময়ে। 

সাধুজন সমদরশনে তয় হরে ॥ 

পূর্বজঙ্মে আমি সব কত কৈল্গু তপ। 

কিৰা নারায়ণ-লেব! তাহার প্রভাব ॥ 

দেউল জাঙ্জাল দিলু কত মহাদান। 
সেই পুণ্য-প্রভাবে করিল অন্থমান 

সর্ধতৃতে স্বেহ কিবা করিল হৃদয়। 

তার গুত ফল এই হেন মনে লক্ন ॥ 

আমাসতাকার় আজি বড় ভাগ্যোদয়। 

হেন হারাইল নিধি কেবা কোথ! পান্স ! 
শক্রমুখে থাকি পুত্র অবিত্বে আইল। 
তেগ্ঞি পুরী সমেতে সবংশে প্রাণ পাইল ॥ 

এ সব উৎপাত নন্দ দেখি বারেবার । 

সখ! বস্ুঙ্গেষেয় বচন কৈল সার ॥ 

গুন শুন অযে ভাই হয়্যা একচিত । 
গইকষ-মক্ষল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 



ন। ৃ 'হী়ুয়- অজ ল | 

জীতফ-উদরে বশোদার বিশ্বরূপ দর্শন | নন্দের ভুবনে গিগা মিলিল! তখন । 

সুই রাগ । 

একদিন যশোদা লইয়া বহুপতি। | 

পুজমুখ দেখি রাণী হরষিতমতি ॥ 
কৌতুকে এক দৃষ্টে করে নিরীক্ষণ । 
পুত্রের বদনে হাঁসি চান্দের কিরণ ॥ 

গ্জগত-নিবাস প্রভূ এড়িলেন হাগ্চে। 

রে অপূর্ব্ব গোপী দেখিল তথাই ॥ 

স্বর্গ মর্ত্য পাতাল অন্বর তেজ জল। 

জশ দিগ চন্দ্র নুর্য্য অনিল আনল । 

নানা হ্বীপ সমুদ্র পর্বত নদ নদী। 

নেক কানন জীব চরাচর আদি ॥ 

ছামআালের মুখে দেখে সকল সংসারে । 

কম্পিত শরীর মুখে বোল নাহি সরে ॥ 
ন্নড়ই বিস্মিত হয্ন্যা করিল বিচার । 

ধশু নহে এই জন কোন অবতার ॥ 
য়ার সাগর হরি মোহে জননীরে। 

মাখিয় নিমেষে রাণী সকল পাসরে ॥ 

॥ন শুন অরে ভাই হয়্য। একচিত । 
ইকফ্ণ-মঙ্গল ছিপ মাধব-রচিত ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের নামকরণ । 

৪! বাপ বস্ুদেব চিন্তে মনে মনে 

(রোহিত গর্গমূনি কৈল সম্ভাষণে ॥ 

ভূতে তাহারে কথা কহিল সকলে । 

দগৃছে ছুই পুত্র অ|ছয়ে গোকুলে ॥ 

থাকারে ঝাট তুমি করছ গমন। 

পতে করিবে গুভ নাম-করণ 

৷ বোল শুনিয়া সুনি হরফিতমন । 

[বিলম্বে ব্রপ্গুয়ে করিলা গমন ॥ 

মুনি দেখি নন্দঘোষ প্রফুল বদন । 

সম্রমে উঠিয়! ফরিল জোড় হাথ। 

ইষ্টবুদ্ধি করি টৈল অনেক দণ্ডবৎ 

বসিতে আনিয়া দিল বিচিত্র আসন। 

করিল শীতল জলে পাদ প্রক্ষালন ॥ 

ষথাশক্তি অতিথির করিল পুজন ॥। 

বলিতে লাগিল নন্দ মধুর বচন ॥ 

স্বভাবে সম্পূর্ণ তুমি বিদিত সংসারে । 

মুখ্রি ক্ষুদ্রমতি কিবা বলিব তোমারে ॥ 

দুর্গতি গৃহস্থ-ব।সে কল্যাণ-কারণ। 

তুমি সব মহাভাগ কর আগমন ॥ 

ইহ1 বলি আর কিছু নাহি প্রয়োজন। 

। তোমার চরণে এই করো নিবেদন ॥ 

ব্রহ্ম জাতি স্থষ্টি তুমি চারি বর্ণে শরু। 

যেই কর্ম কর সেই হয়ত স্ুচাঁরু ॥ 

বন্থদেবস্ত এক আছে মোর ঘরে । 

দ্বিতীয় আমার পুত্র কহিল তোমারে ॥ 

এই ছুই বালকের করিবে সংস্কার । 

পরহিতকারী তুষি ক্পাঅবতার ॥ 

মুনি বলে ইহাতে আছর়ে আমার মতি । 

সবে এক দ্বোষ আছে কর অবগতি ॥ 

সর্বকাল আমি ষদুবংশের আচাধ্য। 

কিবা বড় কিব। ছোট জানে সর্ধরাজা ॥ 

বন্দেব হয়েন তোমার প্রাপ-সখা । 

ঘতেক পিরিতি ছু'হে তার নাহি লেখ! ॥ 

নৈবকী-আঙ্টমগর্ভে কতু নহে নারী । 

| এই বাক্য পাঁপ কংস জানে সত্য করি ॥ 

আম যদি বালকের করিব সংস্কার। 

| তবে রিপু করি জাজি জানিবে ছুর্বার ॥ 

সহজে ছ্রস্ত কংস করিবে প্রাদ । 

1 কোন্ কল আমার এক বিসন্বাদ 



হকের বাল্যলীল!। 

এবোল শুনিয়া নন্দ. বলে পুনর্বার । 

বড় যুক্তি দিলে গোসাঠ্িঃ আমার নিস্তার ॥ 

তার প্রসভীকার হেন আছয়ে উপায় । 

গুপতে করিব কর্ম কারো নাহি দায়॥ 

অ।ছুক অন্তের কাজ আপনার গণে। 

ব্রজের ভিতর না জানিবে একজনে ॥ 

এবোল শুনিক্স! মুনি হরম্বিতমন। 
গুপ্তভাবে অভ্যন্তরে করিলা গনন ॥ 

সিনান ফরিয়া মুনি হইল! পবিভ্র। 

শ্বস্তিক বাচন আগু রচিল বিচিত্র ॥ 

দেবপিতৃ অচ্চনাদি করিল পশ্চাৎচ। 

পাদ্যা্দি াবিধি ন.ন! বস্তজাত ॥ 

বেদমন্ত্রে বেদধ্ব'ন করিল ব্রাহ্মণ । 

বেদের বিধানে নানামত্ত আয়োভন ॥ 

কুশণ্ডিকা আদি বিধি করিলেন বজ্ঞ। 

নাম-করণ মুনি করেন সমগ্র ॥ 

রোহিণী-নন্দন সর্ব-সহৃদস্ মন। 

তেগ্রিং রাম ঞ্রিহারে বলিবে সর্বজন ॥ 

বলভদ্র অতিশয় বলের কারণ । 

ষদ্রবংশে অভেদ নাম লক্বর্ষণ ॥ 

(তিন বর্ণ ঞিহার আছিল তিন কালে। 

শ্বেত লোহিত পীত আমি জানি ভালে ॥ 

এবে কৃষ্চবর্ণ দেখি জগ-অনুপাম : 

তেকারণে ঞিহার থুইল রু্ণ নাম ॥ 

কোন জন্মে ছিল! বন্দেবের কুমার । 

তেঞ্ি বানুদেব নাম ঘুধিব সংসার ॥ 

বহুকন্মন বনাম বহুগুণ রূপ । 

তোমার পুত্রের আছে কহিল স্বরূপ ॥ 

আন্তি বিনে পৃথিবী না জানে অন্য জন । 

কুশলে খাঁকিবে তুমি খ্িঃহার কারণ ॥ 

তরিবে অনেক ছৃর্গ পুতের প্রসাদে। 

চিরঞ্জীব হৈৰে পুত্র নহিবে প্রমাণে ॥ 

পুরুবে আছিল ইনি বড় মহাজন, 

। ছষ্ট মারি শিক্টজনের করিত পালন । 

গ্রিহারে পিরীতি রুরিবে যেই জন । 
তাহারে লঙ্যিতে রিপু নারিবে কখন 

যেন বিষুঃপক্ষে বল না ধরে অন্য । 

তেন গ্িছা! দরশনে রিষ্ট হএ দু ॥ 

শুন শুন নন্দ ঘোষ কহিল পরম। 

সকল প্রকারে শিশু সাারণ সম ॥ 

পরম যতনে হায় করিবে পালন । 

| কহিল তোমারে আমি স্সেছের কারণ ॥; 

মুনির বচনে নন্দ বড় হ্ৃষ্টমন। 

আপনারে ধন্ক হেন মামিল তখন ॥ 

ৰ এতেক বলির! মুনি গেল নিজ স্থানে 

: 

পাপা 

বাপ বন্ুদেব বার্তা পাইল তখনে ॥ 

এখনে শৈশব-ক্রীড়। করিব বিদ্দিত।' 

ূ শ্রীকষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

| 
॥ 

কৃষ্ণের বাল্য-লীল! 
বনস্ত রাগ | 

দিনে দিনে ভিন্নন্ূপ দেখি ছুই ভাই ।' 
ভূমে জানত করি ভর হরিষে খেলাই ॥ 

। মাথায় রতন ঝুরি গলে মণিহার। 

চরণে মগর! খাড়, বলয়া স্থুসার ॥ 

। কনক-কিস্কিণী কটি বাজে রণু ঝুনু। 

ূ হামাকুড়ি পিয্ন! তবে খেলে বাঁমকাছ & 

৷ রঙ্গে রঙ্গে গড়াগড়ি দেই ত্রজমাঝে। 

৷ পদ্ম-অঙ্গরাগ রুচির তনু সাজে ॥ 
! বিশদ বলাই কলঙ্ক যেন চান্দে। 
্ কানু শ্তামল মৃগমদ নীলপদ্মে ॥ 

৷ কিন্কিণীর নদ শুনি অধিক চিউকে । 

মুগ সভয় আথি দেখে সব লোকে ॥ 



৩০ . শীকফ-জজল। 

ঠমকি ঠমকি ধাএ জননীর কোলে। 

বাহু পসারিক়! রানী সোণার পুক্চ বলে ॥ 

চান্দ বন্ানে অবির! বোল স্ুটে। 

মন্দ মন্দ ছাসি ঈহদ দত্ত উঠে ॥ 
দেখিয়৷ জননী ছই হম্মবষিতমতি। 
গায়েন বাধৰ স্তন পীয়ে ষন্ধপতি ॥ 

. পরাহ। 

'তবেত বশোদ। রানী ছুই সহোদরে । 
সুবাসিত নীরে অঙ্গ পাখালে শরীরে ॥ 

তৈল কুড় দ্িক্া। গোপী করে উদ্ববর্তন । 

কপট বালক প্রতু জুড়িলা ক্রন্দন । 

কর পদ ধন ঘন করে আম্ষালন । 

উচ্চ মনোহর নাদে সজল নয়ন ॥ 

কোলে রুরি রানী বত মুখে দেয় স্তন। 

খমধিক আঁধক কৃষ্ধ করয়ে রোদন ॥ 

থধরিতে না পারে রানী হইল ফাঁফর। 

বলইয়। বসিলা গিয়। হিন্দোল!। উপর ॥ 

ছুলি ছুলি পাতিআর হাথ চাপড়ি। 
হন গীত গার নিদ্াইতে বনমালী | 

না কান্দ ন! কান্দ পুত্র শুন বহুনাথ। 

থেলিতে আনিয়া দিব আকাশের চান্দ ॥ 

লোক-ব্যবহারে প্রভু করস্তি বিহার । 

দ্বিজ মাধব কহে প্রবন্ধ ইহার ॥ 

জীর!গ। 

বোল নাহি গুনে কুনু স্তন নাহি খায়। 

কেমনে সহিব ছুঃখ কাললিনী-নায় ॥ 
কান্দিক্স। বিকল হৈল নাহি বুজে দীঠি। 
নাহি জানি আজি কেন এতেক আখটি। 
ধলোল আলোল আলোল আর আর আয়। 
ক লাগিয়। কান্দে মোর যাদব রার॥ 

না কান্দ না কান্দ পুত্র আবাল গোবিন্দ । 

প্রাণ কানা ঞ পুত্রের আন্ক নিন্দ ॥8 

কিবা চাএ কিবা দিব শাহি জালি এক। 

গোরল লাড়, কল আছয়ে অনেক ॥ 

উদরে ব্যথ কিব। না লাগে ভোক। 

কিব৷ জানি দেখিক্নাছে ছুরাচারি-লোক ॥ 

না কান্দ না কান্দ পুত্র শুনরে কানাই ।. 
হের পসনিঞাছে খাওসিরা মাঞ্রি ॥ 
স্ুথে শুয়া। থাক পাটসাড়ীর আচলে। 

নিজ্ঝুমে ঘুম যাহ জননীর কোলে ॥ 

বিকল হইলু মুঞ্ি তোমারে লইয়া! । 

ঘরের পাটি ঝাটি সেও গেল বয়্য। ॥ 

কেনে বা না খাও পাপ জননীর মাথ। ॥ 
০ম পাপা সপ 

1 মাধব কহে কৃষ্ণ মনে লাগে ব্যথা! ॥ 

পয়ার । 

কপার সাগর কৃষ্ণ আবাল গোবিন্দ । 

জননীর কোলেতে পড়িয়া গেল নিন্দ ॥ 

বিচিত্র পালক্ক তথি কথুপার তুলী। 
ূ তথির উপরে চাকু নেতের মশারি ॥ 

৷ তহি মাঝে শোআইল আবাল গোপাল। 

। এই সব রূপে প্রভু বঞ্চিল! কথোকাল ॥ 

শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত ॥ 

শ্ীকষ্ণ- মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

পাশ সাপ পা 

ূ পঠমঞরী রাশ। 

। কখোদিনে হয়্যা গেল ধাইবার যোগ্য । 

ূ ক্ষীর নবনী দধি নানা উপভোগ্য ॥ 

| বৎসপুচ্ছ ধরিয়। বিহরে নিরস্তর । 

রঙ্গে হাসে গোপ সব নাহি লয় ঘর ॥ 

বলাই কানাই গোকুলে ছই বীর। 
| খেলার মঞ্জিল চিত্ত ঘরে নহে স্থির ৪ 



গোপীগুছে নবনীত চৌর্ধা। ৩১ 

না মানে আগুন পানী নাহি পশুভয়। 

কাটা খোঁচা না মানে পরমানন্পমর ॥ 

নিবারিতে ন! পারিয়া! যশোদা! রোহিণী । 

চিন্তায় আকুল ঘরে নাহি ক্কামদানি (1) । 

ৰ€$ই চঞ্চল চিত্ত করে নান! ফেলি। 

হে'খয়। মোহন রূপ মোহিত গোআলী। 

'শিশুগণ সঙ্গে রঙ্গে বুলে হাটে মাঠে । 

অন্পপাঁনী না খায় মাএর প্রাণ ফাটে ॥ 

স্বরে ঘরে শিশুরায় করে অপরাধ। 

উষ্টিতে বলিতে আরে ভেজায় বিসম্বাদ ॥ 

মাহি; ধ'রয়! জিনে ঘন্ব কোন্দলে। 

পি মাধব কহে জ্ীকৃষঃমজলে ॥ 

গোপী গুহে নবনীত চৌর্্য। 

কৌতুকে গোপিনী সব দেখিয়। কানাই। 

সমূুখে গোহারি করে ঘশোদার ঠারঞ্জে ॥. 

'অবগতি কর হের শুন নন্দরাণী। 

বড়ই চঞ্চন ছৈল তোমার পো খানি ॥ 

প্রভাতে উঠিক্স! গাবী নহিতে দোহন । 

'মিলিয়, বাঁছুরি সব পিআয় তখন । 

যদি ক্রোধ করি তবে হাসিয়া পলায়। 

যাউক বালাই লৈঞা তার নাহি দায় । 

ঝাউআ। €) ছাআল বড় লখিতে না পারি। 

রে প্রবেশিকা! ঘ্বধি ছুগ্ধ করে চুরি ॥ 

কিছুমাত্র খাএ আর খাওয়ায় মাকড়ে। 

সেও যদি না খ'র ভাঙ্গিয়। ফেলে ভাড়ে ॥ 

যে দিন আমিয়! ঘরে কিছু নাহি পায়। 

ক্র্ধ হৈয় পো-পানারে তঙ্জিয়া ত যায়। 

থাক থাক লাগ পাইলু জানাইলঁ বার্তা । 

আজি তর পোড়াইমু কেবা আছে কর্তা ॥ 

,এ সব বচনে বড় তয় পাই মনে। 

এিমাদ ফলাইলে কি করিবে কোন জনে ॥ 

ছলাল দামাল কানু নু! মানে প্রবোধ। 
বুঝিয়া৷ আপনি পুত্রে করিছ নিরোধ ॥ 

কেহ কিছু না বলি তোমার লাজ ভয়। 

আর জন হইলে প্রমাণ বড় হয়। 

তবে আর গোপী বলে হরফিতমতি। 
আমি কিছু বণি হের কর অবগতি ॥ 

শুন শুন আরে ভাই হয়্যা একচিত। 

উ্ীকৃষ্চমঙ্গল ছিজ মাধব-রচিত ॥ 

দস ইসা কাজা 

পঠমঞ্জরী রাগ । 

ঘরের গোময় ঝাটি, বন্ধন বাড়ন পাটি, 

সভে থাকি আপনার কাজে । 

না জানি কেমন ছলে, আসিয়া! হেনই কালে, 

প্রবেশ করই গৃহ-মাবে॥ 
উভভাগড সারি সারি, দ্বত নবনীত পুরি, 

সিকার উপরে রাখি দুরে। 

করে যদি নাহি পায়, উপায় স্থজিয় থায়ঃ 

শিশু নহে বড়ই চতুরে ॥ 
শুন গে! বশোদ। রাণী, অপরূপ কাহিনী, 

শঠ বড় তোমার কুমারে । 

তিমির মন্দির ঘন, আনি মণি অভরণ, 

পরদীপে গোরস চোরে ॥ 

ঠাঞ্রি, করিয়া দীঠি, আনিয়া! উচল পীঠি, 

তহুপরি উদৃখল সারে। 

শিল পাথর তহি, ঠাঁঞ্রি ঠাঞ্িঃ লোক চাছি, 

বহি বহি উঠয়ে উপরে ॥ 

বাছা থাকে সেইখানে, সব জানে অন্ুমানে, 

ছিদ্র করে ছিচকার আগে। 

স্থবলিত ধার গলে, বরান 'মেলিয়া তলে 

উদর পুররে রসভাগে । 
কেহ ন! দেখিতে পায়, ডরে পলাইকা যায় 

অশেষ পড়ে উ্ধারে । 



৬২ ' জীককঃ-যজল । 

এসব দেখিস! চুরি, কান্দে ভাঙ্গে হাঁড়ি কুড়ি, যদি সত্য হয় "ভর বুঝে দেখ মা। 

বিষ্টামৃত্রে সেই ঘরে পুরে ॥. 
প্রতি ঘরে ঘরে বুলি, গোরস করিয়! চুরি, 

মানাইতে না পান্ধি এখন। 
এখন তোমার কাছে. সাধু হেন বসি আছে, 

| _ বিচারির়া করহু দমন 
মাক্ের সমুখে বাণী, লাজ পাদ্যা চক্রপাশি, 

ভয়ে আখি করে ছলছল । 

রাণী, দেখিয়া পুত্রের মুখ, হৃদয়ে পাইল! ছুথ 

হাসি মিছা করিল সকল ॥ 

নানাগীত আব দাস, ভরি মনে মনে হাস, 

গোপিকা চলিল নিজবাসে ॥ 

কলিবুগে প্চৈতন্থ,. পৃথিবী করিঙা ধন্য, 
দ্বিজ মাধব রস ভাষে ॥ 

নন্দ-যশোদার পুর্ব্ব-বিবরণ । 

শিশুগণ সঙ্গে হরি খেলে হরধিত । 

সৃত্তিক ভক্ষণ কৈল সভার বিদিত ॥ 

বলভদ্র আদি করি যত সহচর । 

ষশোদার ঠাঞ্ি গিয়া কহিল সত্বর ॥ 

শুনিয়া ষশোদা প্রজে আনে করে ধরি । 

আখি পাকাইয়া বাক্য বলে ক্রোধ করি ॥ 

আরে কানু কি কারণে মৃত্তিকা খাইলে। 

দ্রধি হ্গ্ধ থাকিতে মাটিতে মিঠা পাইলে ॥ 

বলিতে লাগিল! ক্ষ সভয়বচন। 

মৃত্তিকা খাইল হেন বলে কোন্ জন ৷ 
রাণী বলে তোহর যতেক সঙ্গী ভাই। 

আপনি বলাই বলে তোমার জ্যেঠাই ॥ 

এ রোল শুনিয় হাসি বলে গোবিন্দাই । 
মিছ বাত বল আমি মাটি নাহি খাই ॥ 

পপ 

[ 

রনী বলে এই সভ্য কর তুমি হা? 

বদন মেলিলা কষ জগত আধার । 

তাহার ভিতর রাণী দেখিল সংসার | 
পূর্ব্বে একবার দেখিল যেই বধূপ। 

তেনই চরাচর আদি দেখে লেই দূপ ই 

বিচিত্র দেখিয়! সন্ধ পাইল ছদয় । 
মনে মনে যুক্তি রাণী করিল নিশ্চয় ॥ 

স্বপ্ন দেখিন্ু মুখরিত কিতা দেবমাঁয়া। 

সম্মোহ পাইল কিবা আমার এই কাকা! 

উৎপত্তি প্রভাব কিব! পত্রে অনুমানি । 

হেন অদভূত কভু নাহি দেখি শুনি ॥ 

কায় মন বাক ইহা নারিন্ু লখিতে। 

তাহার পদ বন্দে প্রভাব যাহ] হৈতে ॥; 

মোঁর পতিস্্রত মুগ নন্দের ঘরিণী। 

মোর ধনজন সব মুগ্ি সতীজনি ॥ 

যায় মায়াবশে মোর এ সব কুমতি। 

জন্মে জন্মে সেই জন হৈব মোর গতি 

পুত্র মহাশয় গোপী জানিলেক তত্ব। 

প্রভু সে মায়াবী তার কে জানে মহত্ব ॥ 

আপনি বৈষ্ঞবী মায়' নিয্জোজে তখন। 

পাসরে সকল রাণী নাহিক স্মরণ | 
পুত্র স্নেহ করি তবে কোলেতে করিয়া ৷, 

থাকিলা হরিষে পূর্বাকাল সম হৈয়! ॥ 

বেদ উপনিষদ যতেক শিক্ষা যোগ । 

মহেশ নারদ শুক আদি মহাভাগ ॥ 

নিরস্তর যার গুণ গায় অবিদিত। 

হেন প্রভু পুত্র ভাঁবে গোপিনী সহিত ॥ 
এখন কহিব আমি ইহার কারণ। 

শুন রে ভকত লোক হয়” একমন ॥ 

দ্রোণ নামে বস্থ ছিলা সভার প্রধান ॥ 

1 ধরা নামে ভার! ভার জগ-অন্পাম 1 - 



শোদার নিকট বন্ধন-স্বীকার । 

আন্ঞাবশ হয়া করেন ব্রহ্মার সেৰন। 

সময় পাইয়! বর মাগে ছইজন ॥ 

পৃথিবীতে জন্ম ঠৈবে আমা সভাকার। 

হরিপদে ভক্তি মোর রছিবে অপার ॥ 

বাহার প্রলাদে লোক তরয়ে হূর্গতি। 

সেই বর দিলা তারে দেব প্রজাপতি ॥ 

জন্মি্ গাকুলে দ্রোণ নন্দঘোষ হৈয়া। 

ধন সংদ্ঞা বলি যারে যশোদা করিয়া ॥ 

ভকতবংসল হবি কপার সাগর । 

দবদ্বাক্য সত্য-হেতু আইলা -তার ঘর ॥ 

সন্দাধিক স্নেহ প্রেমভক্তি বলি যারে। 
পুর ছাড়ি সেই ভাব কন্মে আর কারে ॥ 

শন পন অরে ভাই হয়্যা একমন । 

শ্ীকুলঃমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচন ॥ 

বশে।রার নিকটে বন্ধন-ম্বীকার | 

মহ।রাটি রাগ । 

এক দিন রাণী, 

প্রভাতে কৌতুক-বিধি। 

নভ দাসী হত, 

আপনি মথয়ে দধি ॥ 

লেন পরিধান, ঘন পাঁশ টান, 

শমে ঘন্ধমুখী কুচ দোলে। 

কবরী গঞ্গতি, মল্লিকামালতী, 

গুল চ'রু বিংলালে ॥ 

নরহরি হরি, অরাম রাম রাম, 

গোগী গীত গায় স্থখে। 

ক্-গুণান্বিত, জগত-বিদিত, 

শুনিয়! লেকের মুখে ॥ 

দি বনমালী, ছাড় ছাড় ৰলি, 

ধরিল মস্থান দড়ি। 
৮৬১ 

| স্তন দিতে সুতে, 
| 

পেট নাহি ভরে, 

। ভাগ ভাঙ্গি ননী, 

, মকট ছাআলে, 

যশোর্দা জননী, 

গৃহ-কর্্দরত, 

৩৩ 

হপ্ধ উথলিতে, 
রাণী ধায় হরি এড্ডি। 

কোপ দত্ত সারে, 

কম্পিত বিস্ব অধরে। 

খায় চক্রপাণি, 

কথো লয় যায় ছুয়ে ॥ 

উদ্বখলোপরে ৰসিক্ন! ! 

খাজা ত্রাসে, 

পথ পানে চাহি চাহিক়! | 

 হুপ্ধ ওলা ইয়া, হশোদ! আসিয়া, 
পুত্রকষ্ম দেখি হালে। 

দুরে দেখি হরি, হাথে বাড়ি কবি, 

রাণী, ধায় মারিবাধধ আশে ॥ 

 যাহে যোগিগণে, নল? পাক ধেজানে, 

তারে ধায় ব্রজনারী । 

কত কত কর্ম, কল কোন্ ধর্ছা, 
কে তা বলিবারে পান্ধি ॥ 

হরি দেখিয়! হাথের ৰাড়ি। 

ভয়ে উদৃখল, এসি পলায়, 

তথারে সাজিল ধাড়ি (?) ॥ 

মুকত কৰন্নী, পুষ্প পড়ে ঝরি, 

ঘামে তিতি গেল, 

' ক্কপার সাগর, 

সঘনে নিশ্বাস বছে। 

সকল কলেবর, 

তমু লাগ নাহি পাএা! 

মাএ ছুঃখ পান উত্তকটে। 

সেই যছুবর, 
আপনি আইল নিকটে ॥ 

লাগ পাই রাণী, করে ধরি আনি, 

ভয় দেখাইল তারে। 

নীলকমল সম, আখি অনুপাম, 

ডরে কচলাই করে॥ 



৪ 

দেখি তয়যুক্ত, স্েহে নিজন্ত, 

... টুলি ঘাও নাহি মারে। 
বাছ লাড়িচাড়ি, তোলে পাড়ে বাড়ি, 

| কেৰল উদ্যম সারে ॥ 
রাণী, ফেলিয়া ভাথের ৰাড়ি। 

আয় হেন কর্ম, নাহি করে যেনে, 

বান্ধিতে আনিল দড়ি ॥ 

অনন্ত অনাদি, বাহে প্রতিবার্গী, 

যাহ। অভ্যন্তর হীনে। 

বিশ্বের আধার, মহিমা! অপার, 

পরম নিত্য কারণে ॥ 

পুক্ত ভাব তাছে, বান্ধে যশোদাএ, 

উদৃখলে কটিত্তটে। 

যত ছি দ্তি, জুড়ে জুড়ি বেডি, 

তমু, হু অঙ্গুলি নাহ আটে ॥ 

রঙ্গে, ধঞ্চেন মনে মনে কাত । 

শত শত পাশে, একবেড় না আইসে, 

কট বালক তু । 
সহ গোগীগণ, হাসে ঘনৈ ঘন, 

কর সুখে রাণী রয়। 

তব বিস্ময়, গ্রখিত হৃদয়, 

দাম লক্গ্যা লঙ্গ্য। ধা ॥ 

শ্রমে ঘর্মে গলে, সব কলেবরে, 

মুকত কবরীতারে । 

হন বহে শ্বাস, এ দুঃখ আয়াস, 

তমু বান্ধিবারে নারে ॥ 

হরি দেখিয়া মায়ের হুখে। 

ভকত-সদয়, সেই কপামর়, 
বন্ধন লইল নখে । 

বক্ষা পশুপতি, অপন মৃরতি, 
লক্ষী, রক্ষিয় থা.কন তত । 

শ্রীরফ বগল । 

গোপীর সম্পদ, যেন অবিবোধ, 

কারে! নাহি হয় কভু ॥ 

যত যত মুনি, বড় বড় জ্ঞানী, 

ভার ইথে নাহি দায়। 

বেন গ্রেনযুত ভক্ত অনুগত, 

জলের প্রমাদ হয় ॥ 

হবি দেখায় সত্য মহিমা । 

হয়্যা জগদীশ, 

মাদব কহে অশীমা ॥ 

মমলার্জদু ন-ভণ্তীন। 

যমক চ্ছন্দ। 

উুথলে বান্ধি হরি, থুইল বজনুন্প্রী, 
থাকিল আপন গৃহৃকামে। 

কুবের-কুমার ছুই, মুনিশাপে বৃক্ষ হই, 
বমল-অজ্জুন যার নামে ॥ 

দেখি তাহা সেইখানে, সব জানে অনুমানে, 

মুনির বচন সত্য কাজে । 

ধীরে ধাঁরে যহুরায়, বিহরে মাএর ভয়, 
প্রবেশ করিল তার মাঝে ॥ 

। এক মুলে ছুই গাছে, উদৃখলে ভ্য়াছে, 

তেরচ হইয়া লাগে গোড়ে। 

দিল এক টান হরি, প্রচণ্ড নিনাদ করি, 

বমল অঞ্জুন ভাঙ্গি পাড়ে । 

মুনির শাপ বিমোচন, তেজোময় ছুইজন, 

[ সিক্ধ পুরুষ বিদ্যমানে । 

দণ্ডবৎকায় ক্ষিতি, লোটাক়্যা প্রণতি স্ততি, 

প্রভুর চরণ-সম্িধানে ॥ 

কষ রাফ যোগেশ্বর, আদি পুরুষবর, 

ৰিশ্বরূপ এক আধার। 

সুঙা হুঙ্গা সর্ব রত, পরম-কারণ অজ, 

কে বুক্বে ভোমার বিহ র | 

তক্তজন-বশ, 
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শকৃকে লইয়া ঈঙ্দের গৃহে গমন । র্ 

তুমি ভগধান্ পতি, হের করে প্রণতি, 
পরম কারণ ব্রঙ্গময় | 

যুগে যুগে অবতার, ংশরূপে কৃপাসার, 

এবে তুমি আপনি নিশ্চয় । 

বিশ্বমঙঈলধারী, রিপুকুল-ক্ষয়-কারী, 
বস্গদেব-স্ুত যছুপতি ৷ 

মঞ্চি তোর ভত্যন্ত্রত, আজি হঙ পরিচিত, 

নারদের প্রসাদে মুকতি ॥ 

কোন্ বা শকতি মোর, চরণ দেখিলু তোর. 

জানিলু করুণাময় তুখ্রি । 

আর কিছু নাহি দায়, এই মার্গো ভুআপা়, 

জন্মে জন্মে দাস আমি হই ॥ 

শ্রাঠাকুর পণ্ডিত, ক্ষিতি অতি স্গবিদিত, 

সেই সে এ সব ভাল জানে। 

চৈতন্ত-চরণ ধন, শিরে করি আভরণ, 

ছিজ মাধব রস গানে ॥ 

শ্রীরাগ। 

পরিহরি গরল, গরিম গুণ পরিমল, 

বিষয়ি প্রলাপ যদ্রমণি। 

নিরমল তুআ নামে, প্রেমধাঁম-গুণ-কামে, 

সতত রহুক মোর বাণী॥ 

তোহারি চরণে লুঠি, মাগন্থ' জন্ম কাটি, 
দেহ প্রেমরতি মাগে দানে। 

শ্রবণে হইল রত, সাধুমুখে সঙ্গচিত, 
মনোহর বিহার-কথনে ॥ 

শর নিরবধি মেরি, জগত নিবাস তোরি, 

চরণে করিধ পরণামে । 

অনস্ত আকার তন, প্রধান তকত জঙ্গুঃ 

পেখক্ষু নয়ন অভিরামে ॥ 

দ্বিজমাধব কহে, শুন হে করুণাময়ে, 

কলি গু চৈতস্ত কানাই। 

গজ ৯ 

| এসব ;ঙগল কর্ধে, থাকেন যে ধ্ে ধরো, 
নিক ভাগে সেহ হে পাই ॥ 

পাশ সে 

জী/রুঞ্ণকে লইয়। নন্দের গৃহে পমন । 

যমক চ্ছন্দ। 

স্বতি করে দুইজন, হাসি বলে নারায়ণ, 
আমি তোমা জানি ভালমতে। 

মদমত্ত উগ্রমতি, 

মনিশাপ পাইলে হরিতে ॥ 

ভাগ্যে সাধু দরশন, পায় বেশ্ব অন্ধজন, 

ভ্ঃথ-সাগরে হয় পার । 

আ'ছিলা ওহাক জাস্তি, 

যেন রবি-পরকাশে, ঘোর তিমির নাশে, 

আখি ভাঁয় দেখয়ে সংলার ॥ 

হইল আমার প্রীতি, নিজ স্থানে কয় গতি, 
দিল নিক্ত প্রেমভকভি । 

সাধি মনোরথ কাম, পন খন পরণীম, 

অতি বড় ভল্লাঙ্সিত মন্ত ॥ 

কৃতুহলে দুই তাই, বিদী করিয়া বাই, 
শূন্যে ভর করিয়া উত্ভরে। 

শুনি! গাছের ডাক; নন আদি ঠোপিভাগ. 

ভয় পায়্যা ইল সরে ॥ 

দেখিল ত দুই গাছে, ভূমিতে পড়িয়া আছে, 

বিস্ময় ভাবিল মনেমনে । 

পাইল বিষম ত্রাস, ভ্রমি বুলে চারি পাশ, 
নাহি কিছু পতন-কারণে ॥ 

কোথা হৈতে বারেবার,জাঁইসে উৎপাঁত ছার, 

মনোদ্ুখে বলে নপ্দঘোঁষ। 

দেখিছিল শিশুগণ, কহে সব বিবরণ, 
কানাই ভাঙ্গিল কার দোষ ॥ 

ছাঁআঁলের বোল শুনি, সত্যকরি নাহি মানি, 

অসন্তব বড়ই কথন। 



৩৬ 

পৃতনা-শকট ভাঙ্গে, তৃণাবন্ত ধরে রঙ্গে. 

সন্দেহ করিল কতজন ॥ 

দেখিয়া দুঃখিত নন্দ, উদুখলে করি বন্দ, 

ফেলিয়া তুলিয়া! লৈল বুকে । 

আনেক চুম্বন সুখে, 

গুভে লয়া! আইল কৌতুকে । 
ভরবিত গোপীগণ, 

নাঁচায় কানাই কুতুহলে। 

দ্বিজ ম!ধৰ কহে, শুনিলে সম্পদ হএ 

কলিধুগে শ্রীরুষ্ঃ-মঙ্গলে 1 

ঠ 

মাঁলশী রা? 

শিরে শিখিপুচ্ছ গাম তন্ত। 

জলদ-মাঝে যেন ইন্দ্রধন । 

গোপাল নাচে গোপিনী সমাজে ॥ 

মগরা ঝুছু ঝুজু বাজে ॥ 

পীতধটী কটি শোভে শিকলি । 

কগ্চে শোভে গজমুকুতার মালি । 

প্রিয় বোলে গোপী দেই করতলি। 

ভালি তালি নাচে ঠাকুর বনমালী। 

গানে মাধব সরি কুতৃহুলী। 
নটবর বেশ যেন দারু-পুতলা ! 

নলকুবরের শাপবিবরণ 

ভকত বচন প্রভু না করি লঙ্ঘন । 

ষেই বাক্য বলে গোপী করন্তি তখন ॥ 

ৰসন পাঁছুকা ঝারি বাটী পিঁড়ী পানী । 

আজ্ঞাৰশে আনি তাহা! দেই চক্রপাণি ॥ 

সাক্ষাতে দেখই তিন লোক চিস্তামণি। 

ডকৃতের বশ হয়্য। বিহরে আপনি ॥ 

গীত করতালী ঘন, 

করিয়া! আপন স্থখে, 

জীকৃদ্চ-হঙ্গল । 

কপার সাগর প্রভূ গুণের নাহি সীমা । 

ভক্ত জন বহি আর কে জানে মহিমা । 

হেন প্রভু ছাড়ি যেবা অন্ত ভাবি মবে। 

শুক্ককাষ্ঠ-অধিক পাষাণ বলি তারে ॥ 

কোটি কোটি কল্পে তার কভু নাহি স্থ: 

হীন পশ্ড বিশেষ সেই মহামূর্খ ॥ 

তার বিবরণ আমি কভিব এখন । 

শ্ছন শুন মহাজন হয়্যা একমন ॥ 

মহেশের অন্চর বক্ষের ঈশ্বর । 

তার ছুই পুত্র নলকুবর্ নাম ধর ॥ 

_ ইকলাস-উন্তরে নদী অতি মনোনীত । 

 নিন্মল গঙ্গার জল পরম শোভিত ॥ 

তথায় চলিল ছে সঙ্গে নারী5ণ। 

বারুণী মণি রা-মত্ত ঘুর্ণিত-লোচন ॥ 

কৌতুকে রমণী গীত গায় উচ্চস্বরে | 
পুম্পিত শ্গাননে ক্রীড়া করিল বিস্তরে। 

অবশেষে কুতুহলে আসি গঙ্গাজলে । 
ঠদবে নারদ মুনি আইল সেইকালে । 

মুনি দেখি সলজ্জিত হৈলা নারীগণ। 
আস্তে ব্যস্তে জলে থাকি উঠিল তখন । 

জন্মে রমণাগণ পরিল বসন । 

_নাজানি কি হয় শাপ মুনির বচন ॥ 

। । প্রমত্ত গুহাক ছুই বসন রহিত। 

। দেখিয়া না দেখে সেই ক্রীড়ায় মোহিত । 

সপ শি শা শিপ শশা শীট 

৯৮৮ শিশিটী শা শীট পিটিশ পিসি সাপ 

-পিপশীশীপাপপািাহছি 

কূপালু-জদয় মুনি অন্তগ্রহ হেতু । 

বিচার করিয়া শাপ দিল ধর্মসেতু ॥ 

রজোগুণে বুদ্ধি নাশ বিষয়-বিলাসে। 

যাইতে অশুভমধ্যে প্রভাব অশেষে ॥ 

পশ্বর হিংসনে যাইৰ নাহি দয়ালেশ। 

হেন গুণে বদ্ধ হয়্যা জীবনে পার ক্রেশ ॥ 

অজর অমর বুদ্ধি জন্মে ইচ্ছ! কায ॥ 

কীট রিষ্ট ভন্ম সংখ্যা অন্তে যাহা হয় ॥ 



নলকুবরের শাপবিবরণ। 

খদভূত দ্রোহ কিবা নরকে বেড়ায়ে। 
. মাতা পিতা অন্নদাতা ক্রীড়ামত্ত মোহে ॥ 

বলি অগ্নি কুবের ধন তন হয়। 

কবে জন্মে কবে মরে নাহিক নিশ্চয় ॥ 

এ হেন শরীর জীব আত্ম! করি লয়। 

সেই মহামুঢ় জন নাহিক বিস্ময় ॥ 

কল প্রাণীর বৈরী দেই মুঢজন। 
অবিরত অন্ধ ভ্ত্রী-মদ্দের কারণ ॥ 

দারিদ্র ভঞ্জন তারে পরম উচিত ' 

আপনি প্রমাণে দেখি সর্বভূতে হিত ॥ 

নিজ অংশ পায়্যা কু করে নিবেদন। ৫) 

হেন পায় নাহি অন্ত জনের কথন ॥ 

তেনই দরিদ্র শিষ্ট সর্ব্বমদ-হীন । 

যেব' ক্লেশ পায় তার তপস্তা। বিহীন ॥ 

ক্ষুধায় তৃষণায় তনু সদাই পীড়িত ৷ 

বিবশ ইন্ড্রিম়গণ হিংসা-বিবর্জিত ॥ 

সল্পোক সহিত স্ঙ্গ হএ সর্বদায় | 

মার যেবা ছূর্বাসন! সেই যায় ক্ষয় ॥ 
তেন অচিরাতে দীন হয় শুদ্ধমতি | 

অব্রিত ধরে হরিচরণে ভকতি ॥ 

ষেবা ধন-জন-মদে মত্ত অতিশয় । 

তাহ! প্রতি উপেক্ষা করিতে না জুআর ॥ 

বারুণী-মদ্দিরা-মত্ত এই দুই জন। 

স্ত্রী লয়্য। ক্রীড়া করে হয়্যা বিসরণ ॥ 

খণ্ডাইৰ আমিত ইহার তমোমদ । 

যাহার কারণে নাহি পায় শুভপদ ॥ 

কুবেরের পুত্র হয়্যা ধরে হেনমতি |. 

না চিনে আপন পর হৈবে কোন্ গতি ॥ 

বিবস্ত্র হইয় ক্রীড়া! করে স্ত্রী লইয়া । 

না পরে ৰসন ছুই আমারে দেখিয়া ॥ 

এ দোষে স্থাৰর-যোনি উচিত ইহার । 

যেন নাহি করে আর এ পাপ বেতার ॥ 

৩৭ 

আমার প্রপাদে গুহ্যক সহোদর । 

 বুক্ষ-যোনি পাইয়া! হইবে জাতিশ্মর ॥ 
 ব্রজঞুরে নন্দালয়ে জন্মিবেক গিক্সা। 

_ দ্েবমানে তথা শত বশর রহিয়া ॥ 

বাস্থদেব প্রসাদেতে হইবে মুকতি । 

পুনরপি স্ুরলোকে হইবে বসতি ॥ 

. এত বলি মুনি গেলা নারারণ-স্থানে । 

 এখা ছুই বৃক্ষ হিল যমল অঙ্জনে ॥ 
কৃষ্ণের প্রসাদে তার হৈল গুভোদয়। 

কহিল পুরাণ কথা শুনি সুনিশ্চর ॥ 

হেনকালে ফল লৈয়া আইল এক জনি । 

ঘন ঘন ডাকে ফল কে খাইবে কিনি ॥ 

ভাহ। ছুনি ধান্ত লয়া। আইলা শ্রীহরি | 

. ধান্ত দিয়া ফল লয়্যা ঢই কর ভৰি ॥ 

মধুর সুন্দর ফল দেখিয়া প্রীত । 
সর্ব ধান্ত বত্বময় ভাগ সুশোভিত ॥ 

ফল খায়] কুতৃহলে নন্দের নন্দন । 

যমুনার কূলে গিয়া দিল দরশন ॥ 

ৰ শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত। 

' শ্ীকষ্চ-মন্ল ছি মাধব-রচিত ॥ 

শধানশী রখগ । 

, বিমল কোমল অতি শীতল পুলিনে । 

ধাই ধাই করি যাই ছুঞ্ি জনে জনে ॥ 
ফমুনার তীরে ধুলি থেলাই শ্রীহরি। 

' ব্রজশিশুগণ-সঙ্গে রঙ্গে কেলি করি ॥ 

পাস শীল ১০০ ০ টি পিপিপি চিতিশাজি পাজি ৭2 পণ 

রঙ্গে রঙ্গে ধুলা অঙ্গে লুফিয়া আপনে | 
হাসি হাসি ফেলাফেলি করি ক্ষণে ক্ষণে। 

ক্ষণে পড়ি ক্ষণে গড়ি ক্ষণে বসি রহে। 

ক্ষণে ক্ষণে উঠাউঠি পিঠাপিঠি ধায়ে ॥ 

 পৰম সুন্দর ওন্ ধিনি নীল গিরি । 
ছিজমাধব-কহে সময়ে সুসারি ॥ 



টু . জীকষ-মঙ্গল। 

লুই রাগ। _ ফিরি ফিরি ফিরি তৃহি, নীপতলে ছুইভা ই» 
দ্বেখল মাধর রস গাছে ॥ |] 

বসুনার ভীরে জর্র খেলি শিশু লনা ॥ 7 

ওথায় জননী দু'তে বেভডান চাহিয় ॥ ূ 

খন ঘন ভাক দেই তাস! নাহি গুলি। র 

বশোদার তে স্তবে বজিছে রোহিলী 7. 1 শত আইল পুত্র খায়্যা ননী খানি। 

কোরাল বি : | এত বেলি হইল না খাও অন্নপানী ॥ 

| নাদের | কেমনে পসহ্ছিবে ভুঃখ্ব ঃ 
অন্ন পানী নাকি খাপ খেলায় পাগল । ৃ 4 রে হুঃখ্ব মাএর পাদ | 

চায়! আন এট ভাই তোমাগত জানি ॥ 1 সোপার পুর পুত রে খেলি এড় গোদিন্দাি। 

শ্রই বোল শুনদিক' বালী ধাইল সত্বর । আইস পুত্র বলাই দরে রে তযাই।॥ 

গুন গুন আরে ভাই হয়া? একচিত। ৃ মায়েরে দুঃখ আসার না দিহ এখন ॥ 

শীষ নজর দ্বিক্ত মাঁওব- রচিত । 

পঠমঞ্জরী রগ । 

চু 

ূ তৈলকুড় দিয়া কালি কৰাইল নানিকে। 

| ধুলায় ধুষর স্থান হয়্যাছ জাধিকে ॥ 

| : জন্মনক্ষত্র যোগ ক্বয়্যাছে তোমার । 

করুণ সারা রাগ স্নধুন দান করিয়া ধরিবে আলঙ্কার ॥ 

সকল গোকুলপুরী, _ একে একে সুন্দরী, | বিকালে খেলিহ জানি লয়্য। শিশুগণ । 

ডাঁটে বাল্ট নগরে নগর । | চল ঘরে ঝাট দ্বাই কমললোচন। 

পুন্াপুছি লোরুমুখে, চাহিয়া বেড়ায় দুঃখে, ; তোমার মুখ চাহিয়া আছেন ব্রঞ্পতি। 

রাম কঙ ছুই সহোদর | | বাপে পুত্রে ভাত খাইবে বলিয়া সংস্থতি ॥ 

হ'দবানন্দ রে মুকুন্দ যতুমণি। র যাহ রে ছাওয়াঙ্গ নর আগু দিয়া ধাই। 

ৃ 
তোমা চাঙ্ছিয়! নন্দরাণী ॥ অর পা্থী খাও গিয়া! যার দেহ ঠাঞ্জিও ॥ 

ন। দেখি পুভন্রর মুখ, জ্প্রয়ে বাড়িল দুখ, বলাই গুনিল ৰোল নম! জনে দুরাবি । 

জধিক পিরীতে দ্ষাক্স ঝয়। গানে মাধৰ পুন প্ররোধে আতীরী ॥ 

লইয়া! সকল খেড়, হের আসি খাও লাড়,, টি রি 

কোত্ধা। গেলা ও ম্বতুরায় ॥ ।  ক্কাড়ী রাগ। 

. নিকুঞজ বিউপ্ি ভুল, . কোটর পল্লব ষুল, ূ জর্গাদ বরণ শান্ত । 

ফরোরির-তীর় আরকি দাত | 1 ধূলায় ধূলর লে ছেল কান? 

আকালে নের রেলা,ভাকিসা জাঞজিল গলা, ৃ কালিয়া মাএর বুক বিদরে। 

তবু উত্দল রাচি গাঁতর | ূ এড়িত্বা খেলি চল বাই বয়ে 
[বিষঙ্গ রবির কর, . স্বানে তিনে অন্বর, ৰ হরি হরি মোথার পুত রে, : 

বার মানে কাস দন রন্ধে। . গায়ে না মাখিহ ধূলা। 



গোকুল হইতে জ্ীবৃুন্দাবন ফাইবার মন্ত্রণা । ৩৪. 

তবে সে দিব ক্ষীর লাড়, কলা ॥ 

ধাইয়! মধুরিপু আইল কোলে । 

ধুলা ঝাড়ে রাণী নেছের আআচলে । 

উদর পুরিয়! করাই স্তন পানে 
রাণী চম্বে ঘন চাদ বয়ানে ॥ 

পুণমিক চাদ পুত্র কোলে সাজে: 

অধিক ধামালী করে বুকের মাঝে 
কনক নূপুর পদে সাজে । 

কটি লাড়া ঝাড়া ঘাঘর বাজে ৷ 

বত চ:খ রাণী পাইল মনে.। 

সব পাসরিল কানু-দরশনে ॥ 

স্থাথ বাড়াইয়া অম্বর পায়। 

গানে মাধব তিনে ঘরে যায়। 

গোকুল হইতে বৃন্দাবন 

যাইবার মন্ত্রণ! 

তবে ত যশোদা রাণী মঙ্গল বিধানে | 

পবিত্র ওষধিজলে করাইল স্নানে ॥ 

স্ববেশ করায়া। কৃষ্ণে বসাইল মসাসনে । 

বন্প আভরণ মাল্য সুগন্ধি চন্দনে ॥ 

সব গোপী লয়ন্যা কয়ে মঙ্গল আচার । 

নৃত্যগীত বাদ্য ভুলাছলী জয়কার ॥ 

হরিতে নন্দঘোঁধ জাতি গোত্র লয়! । 

পুত্র শুজোদয়ে দ্বিজে ধেমুদাঁন দিল । 

তবে সভে একঠাঞ্রি বমিল গ্ডোজনে । 

আপনি রোহিণী দেবী ফরে পরিশনে ॥ 

মিঈ অন্ন বার্ন 'পিষ্টক পরমাদ্ে ! : 
উদ্দর তরিল সভে জমৃতজঙ্গানে । 

কনক-ডাবযষের জলে করিল আনমনে 

কর্পুর তাবুল কিছু কনিজ' জর । 
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৩ আনম আপানার 

ভোজন কৃতি! সতে হরবিত মন। 

বধ্ধিল৷ করিতে যুক্তি উপায় স্তখন & .. 
উপানন্দ নামে ছিল এক গ্রামাশিক । 

স্ভাকার মান্ত সেই বয়সে অধিক ॥ 

কারমনোবাক্যে রাষ-ক্ুয়ে্র ছিতাশী। 

বলিতে লাগিলা কিছু হয়্যা ফুটভায়ী ॥ 

গোকুলে রসতি নক আমা সভাকার । 

বড় বড় উৎপাত আইল বারে বার ॥ 

প্রথমে রাক্ষনী আইল কামরূপিণী। 

ভাগ্যে শিশু রক্ষা করিলা চক্রপাণি ॥ 

লং ০. পিট এ পাল আকআতাজনাাাটাপাজা পিসি 

তবে তত শরুট খান পড়িল জাঁতিয়া । 

দারুণ খুরূণাবর্তে লইল হঙিয়] ॥ 

'কাশে তুলিয়া শিশু ফোলল শিলায়। 

সেহবার ভম্বান্ রক্ষিল ত্াছায় ॥ 
 পর্রাত্ঞ প্রমাণ আছি ভাঙ্গিল ছুই গাছে। 
' রামরুধ্* আদি শিপু ছিল তার কাছে। 
 পুষ্ন্য হেতু সেহবার রাখিল অচ্াত । 
: প্রমাদ পড়িব দেখি বড় অদস্ভুত ॥ 
: বারক্ষ গোরুলে লতে আছে ধনে গ্রাণে। 
. তাবত গোপাল লয়্যা চল অস্তস্থানে ॥ 
' বযুনার তীরে রন্য স্থান রন্দাবন। 
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নিকটে পর্বত গোটা সহজ কানন ॥ 

নিরু্পাতে কষ্করোকলাল থাকি গিমা তথা । 
ভাল হৈলে পুনর্ধার আসিব নভে ঞথা । 

এ সব মন্ত্রণা দেখে আমার হৃদয় । 
কহ দেখি কিবা তোম! সভ্ভার মনে লয় ॥ 

ভা ভাল বলয়! সভে দিল সায়। 

সেই দিন ব্রজ ভাছি রৃন্ধারনে যা ॥ 
ৃন্দাবনে বিছা গ্রন্জন ছৈল উজ! । 
কহে দ্বি্ধ মাজর কে কৰিরে সি] । 



৪০. জীকৃষ্ণ-মঙ্গল । 

পোপদিগের শ্রীবন্দাবনে গমন । জীবন জীবিকা করে নাগরিক .লোক। 

সাজিল গোআলা ভাগ, মাথার বান্ধিয়া পাগ, | পরম আনন্দমস্ যেন রলোক । 
কটিতে কাছিয়া বীরধড়ী। 1 অর্থ-চক্ত্রীকার হেন হইল বসত । 

ভুজমাঝে কাছে ভুরি, শবণে প্রাবাল ঝুরি, ; হাট ঘাট দেআল ময়দান রাজপথ । 
গলে গুপ্রহার করে লড়ি ॥ : মনোহর সুন্দর পর্বত গোবধ্ধন । 

। যমুনার তীরে সুখে চরয় গোধন ॥ 

৷ বলাই কানাই সহোদর ছুইজন। 
ৰ দিনে দিনে ভিন্নরূপ ভিন্ঞই করণ ॥ 

| ৰৎস পালন যোগ্য হই ল তখায়। 
ূ শিশুগণ সঙ্গে রঙ্গে সদাই খেলায় | 

| শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত। 

ৃ ূ
 

ৰ 

গোকুলবাসী বমিতে চলিল বৃন্দাবনে । 

তেজিয়৷ পুরের মায়া, ধন জন পুত্র জায়া, 

সগড়ে পুরিয়া সর্বজনে ॥ 
কাষ্ঠ পাছকা পদে, মোহন মুরলী নাদে, 

ঘনঘন পুরে মনোনীে। 

পালে পালে গোধন, চালায় রাখালগণ, 

হৈ হৈ রব চারি ভিতে ॥ 

লইয়! ছত্রিশ জাতি, - লড়িলা গোকুলপতি, 

শ্রীক্ুস্ঘমমঙ্গল-দ্বিজমধব-রচিত ॥ 

শকটে পুরিয়! পুরোহিত । ৃ গৌরী রাগ। 

পদাতি যোগান পাশে, নানা অন্তর রণবেশে, |. রতন প্রবাল, গজমতি হ'ব, 

বিশাল বাজনা নৃত্যগীত ॥ ূ কে উঠি লুঠি দোলে। 

রজেতে বল্লবীগণ, ' অঙে চারু আভরণ, কনক কেযুর, ঘাঘর নপুর, 

হরিগুণ অবিরত ভাষে। রুচির পীত নিচোলে ॥ 

যশোদা রোহিলী সতী, একই শকটে গতি, | লঙ্গে শিশুগণ,  ষশোদা-নন্দন, 

পুজ্ের চরিত্র দেখি হাসে ॥ তরধি-তনয়। তীরে ! 

প্রবেশিল কানন, পুরিল যড় খতুগণ, অধরে মাধুরী, বেণু পুরি পুরি, 

প্রথমে প্রতুর গুভ দৃষ্টি। বৎস রাখি ফিরি বুলে ॥ 

সা শপে 

এপারে রস 

স্বিজ মাধষ কহে, দেখিশুনি শুভোদরে, মধুর চন্দ্রক, চারু বিরাজিত, 

তরুগণ করে ফুল বৃষ্টি ॥ কুটিল চাচর কেশে। 

তিনি: কম্তৃবী চন্দন, অঙ্গে ৰিলেপন, 

পরধুর । হ্যামতছু ঘন ভাসে ॥ 

_ জলে স্থলে বুন্দাবন অতি স্থুশোভিত । " রঙ্গে হলধর, সঙ্গে সহচর, 

: দেখিয়া গোআলাগণ পাইল পিরীত ॥ নীল চীর পরিধানে । 
: টির বুৰিয়। ঠাঞ্তি কাটিলেক বন। চন্দ্রক উজ্জ্বল, জ্যোতি কলেবর, 

1 আওআস প্রাচীর ঘর বান্ধে জনেজন ॥ পৃরই বেণু বিষাণে ॥ 

+ আগুক্াল প্রবন্ধে ঘর উঠিল চ্টরি | সৰ সহচর, রূপ মনোহর, 

 'েখিভে হুন্দর বড় বলিল নগরী ॥ সথনার বেশ আকারে! 



বতসাস্তর ও বাসর বধ। 

হরিষে অশেয়,। কেলি কলারস, 

মাধব কৃষ্ণকিঙ্করে ॥ 
আর বর 

নুৎসান্রর ও বকান্তর বধ। 

পয়ার। 

বিদ্ধ আমলকী ফল ছিপ্ডি ছিপ্ডি লই। 

শিশু সঙ্গে ফেলা ফেলি খেলে ছুই ভাই ॥ 

চানাকি চানাকি বাণ! (?) বান্ধিয়া ঘাঘর। 

পায় পায় ঠেলাঠেলি হরিষ অস্তর ॥ 

বুষের আকার ধরি তেনই গঙ্ভন। 

রুষিয়া রুষিয়া মণ্ডে মুণ্ডে করি বণ । 

যেই যেই মুগ পাখী করে যেই রব। 

শেই ডাক ছাড়িয়া বেড়ায় শিশু সব॥ 

হেনই সময়ে দেই যমুনার তীরে। 
আইল অনুর এক কংস-অনুচকে ॥ 

রামকৃষ্ণ দুই ভাই হিংসিবার কাজে। 

বৎসরূপ ধরিয়া সান্তায় পাল মাঝে ॥ 

তাহাত দেখিয়! কৃষ্ণ জানিলা হৃদয়। 

অঙ্গুলী তুলিমা বলদেবেরে দেখায় ॥ 
ধীরে ধীরে তার কাছে গেলেন শ্রীহরি । 

বাম হাথ দিয়! দুই পদ চাপি ধরি ॥ 

আকাশে তুলির ঘুবাইল সাত বার। 
সেই পাকে প্রাণত্যাগ করে তুরাচার ॥ 

পাক দিয়। ফেলইল গাছের উপরে । 

ভাঙ্গিল কপিখ বুক্গ তার অঙগভরে ॥ 

সাধু সাধু বলিয়া বাখানে শিশুগণে। 
দেখিয়া বিস্মিত সভে ভয় পায় মনে | 
তুষ্ট হৈন্না দেবে করে পুষ্প বরিষণ। 
আকাশে ৰাজয়ে শঙখ-ছুন্দুভি বাজন ॥ 

পারিজাত চন্দন কুসুম বনমাল!। 

কৃষ্ণের উপরে পড়ে যেন জলধারা ॥ 

পপ শা পিপাসা 
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এইবূপে নানা লীলা করে যছুরায়। 

শিশু সঙ্গে নান! রঙ্গে বাছুর চরায় ॥ 

বিশ্বের আধার প্রভূ সর্ধলোক গতি। 

গোপরূপে বাছুর চরায় ষছুপতি ॥ 

প্রভাত সময়ে হরি খায়া। দধিভাত। 

৷ বাছুর চরাতে ধান ভ্রিদশের নাথ ॥ 

পপি পা পি পপ 

দৈবে এক মহা পাণী পর্দমতআ কার । 

দেখিয়া সকল শিশু হয় চমৎকার | 

. বকাস্তর নাম তার বকরূপ ধরে । 

| আসিয়া গোবিন্দ ধরি গিলিল স্বরে ॥ 

তাহ। দেখি শিশুগণ হরিল চেতন। 

জীবন বিহনে ঘেন ইন্জিয়াদি মন ॥ 

জগংজীবন প্রভূ মাগার নিদাঁন। 

অনল সমান হৈল প্রভূ ভগবান্॥ 

৷ ৰকাস্ত্র তালু-মূল দহিল অন্তরে । 
৷ পুডিয়া মরযে বক সহিতে না পারে ॥ 

ব্যস্ত হৈয়! উগারিমা ফেলিল কৃষ্খেরে। 

ঢই চঞ্চু মেলিয়া আইসে পুনর্ধারে ॥ 

ৰ তাহা দেখি ক্রোধে হরি ছুই চঞ্চ, ধরি । 
. বিদবারিয়! ছুইখান কৈল লীল! করি ॥ 

০৮ ০ ২৭ সপ আত শা :৯০৭া পাপী পাপ ৭ পাশ পপ আপা পাপা পাপা শি শান তি শিশীত ০ 

নিউ 

সাধুজন-গতি কৃষ্ণ খল-নিবারণ। 

বকাসুর দৈত। প্রভু করিল নিধন ॥ 

বিমানে আকাশে থাকি দেখে দেবগণ। 

জয় জয় শব্দ করি উঠে ত্রিভুবন॥ 

পারিজাত পুষ্প আদি হর বরিষণ। 
শঙ্খ ঘণ্ট| ছুন্দুভি বাজায়ে ঘনে ঘন ॥ 

বকাসুর বধি হরধিত হৈল৷ হুরি। 

আনন্দে মগন শিশু ভয় পরিহরি ॥ 

প্রাণ পাইলে দেহ যেন হয় সচেত্তন। 
সেইরূপ কৃষ্ণ পায়্যা ভীল শিশুগণ ॥ 
আলিঙ্গন দিয়! শিশু শ্রীমুখ নেহালে। 

_ চৌদদিকে বেডিয়। তার! জয় জয় বলে 



৪২. | শ্রীকৃষণ-মঙ্গল । 

রুষণ লৈ! ব্রজপুরে চলিল সত্বরে। 

গোপগণে বিবরণ কছিল সকলে ॥ 

বিস্ময় হইল গোপ-গোপীগণ শুনি । 
ব্রজপুরে সকলে হইল জানাজানি ॥ 

ছুই দৈভ্যগণ আসে কৃঙ্ঃ মারিবারে। 

জবলস্ত অনলে যেন পতঙ্গ পুড়ি মরে । 
অসত্য নহেক কভু গর্গের বচন। 
যা! কছিছিল তাহা দেখি সে এখন | 
জন্মিলেন কেহ মহাপুরুষ সাক্ষাৎ। 

মচাপুরুষের কভু না হয় উৎপাত ॥ 

নন্দ আদি গোপগণ এই কথা কয়। 

নিরবধি তারা সব আনন্দ-হৃদয় | 

কহে ছ্বিজ মাধব গোবিন্দ-৬ণ গাঁন। 
কৃষ্$- গুণ সভে গুন হয়ে সাবধান 1 (১) 

জথ অধান্ুর-ব্ধ । 

একদিন কৈল মনে, 

উত্িক্ন। গ্ত্যুঘে বিহানে । 

বেএ করে কন্সি হরি, 
বৎস লক্ষ! গে তবে বনে ॥ 

লক্ষ লক্ষ শিশুগণ, 

শিক্গ। বশী বিষাগ ক্ষাড়িঘা। 
সহস্রেক.নঙ্ধে ক্রটী, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি. 

চলে গিশু গোধন লইয়! ॥ 

কৃষ্ণ বস রাখে যত, ব্রন্ষা বা! ঘপিবে কত, 

 লিঘিতে কে পারে ভান অন্ত । 

বংস হত ছল পরি, 

কথন রাখে করিয়া অন্মন্দ ॥ 

(৯) ১২৬০ লাঁরর ম্মজিত পুস্তকের ছণিড়া 
এইরূপ আছে 

“কক রঘুপগ্ি গৌবিন্দ গুণগান। 
কৃফগুণ নে শুন হুয়া লাধধান 3 : 

প্রবাল কুহ্থম ফল, 

ভোজন করির বনে, . 

শিশুগণ সঙ্গে করি, 

লম বয় বিভূষণ, 

দেখি ত্রহ্গজ্ঞানী সব, 
লকল একত্র ক্ষরি, । ১ 

। ভক্ষজন £প্রম-সুখ, 

ৃ 

ৃ 
| 

.. 
| 

বিবিধ বালক লীলা, বন্ুধত শিশু খেলা, 

বছুভাতি খেলে শিগুগণ। 

ৰনধাতু নবদল, 

করে শিশু অঙ্গের সাজন ॥ 

কেহ শিক্যা করে ছুরি,কেহ ফেলে দূর করি, 

পুন দেই হাসিয়া! হাপিয়া । 

রুষণ যদি দূরে খেলে, ধেয়ে সৰ শিশু চলে, 

পুন আসে ক₹ষ্ণ পরশিয়া ॥ 

আমি পরশিস্ আগে, তুমি পরশিলে তবে, 
এইরূপ আনন্দে বিহরে | 

' কেহ শিক্ষা বাশী ধরে, পক্ষশব্ধ কেহ করে, 

কেহ কেহ নানামত করে। 

কেহ দেখি পক্ষছায়া, তার সঙ্গে চলে ধায়যা, 

হংস দেখি হংসের গমন। 

বক দেখি বক মত, কেহ রছে ধ্যানে রত, 

কেহ ধরে ময়ুর-পেখম 1 

বানরের লেজ ধরি, কেহ টানাটানি করি, 

বানরে টানিয়া ফেলে গাছে। 

বানর আকার ধরে, তেমতি ভ্রুকুটী করে, 

ল!ফে লাফে যাক্স তার কাছে ॥ 

ভেকের আকার ধরি, যায় নদী জল তরি, 

*বাঁ যে করয়ে উচ্চ করি। 

নিজ প্রতিধ্বনি শুনি, বলে শিশু নানা বাণী, 

গলি দেয় ধর মার করি ॥ 

জন্ম কোটি কোটি ধরি, নান! পরবন্ধ করি, 
রুষ্ণ লৈয়। খেলে শিশুগণ। 

্রহ্মাণ্ডের অনুভব, 
সাক্ষাতেতে তাহার সদন ॥ 

ইষ্টদেব দেখি রূপ, 

সাক্ষাতে দেখক়ে মু্তিযান্। 

মায়ান্থিত নরলোকে সাক্ষাতে মন্য্যরূপে, 

দেখি.চরি লন্দ বিগ । 



খথ অবাস্থুর বধ। ৪৩ 

লক্ষ কোটি জন্ম ধরি, চিত্ত নিরূপণ করি, বিকট দশনপাঁতি, পর্বস্ত-শিথর-ভাতি, 
তপযোগ সাধন করিয়া । ৰ উদ্দরভিতর দন্ধকার । 

যার এক পদ্দরেণু, না লভে যোগেন্দ্র মনু ূ রসনা পথেতে পাড়ি, সঘনে শিশ্বাস ছাড়ি, 

থেলে শিশু হেন কৃষ্ণ লৈয়া। ঘেন মুখ গহ্বর সঞ্চার ॥ 

কি ভাগ্য বর্ণিব তার, হেন কৃষ্ণ সথা যার, : দেখি গোপ-শিশুগণে, অপন্প কৃন্দীরনে, 

ধন ব্রজবাসী গোপগণ | ' দৃষ্টান্ত করিয়! কথ। কয় 
এইরূপে শিশু মিগি, বিবিধ কৌতুকে খেলি, । কহ দেখি মিত্রগণ, পিলিবারে করি মন, 

দৈত্য আদি করিলা নিধন | কেরা এই মধাপ্রাণী হয় 
অথান্থর নাম তার, মহু। দৈত্য ঘোরতর, ৃ মুখখান দেখি ষেন, রবিজাল বাঁজ। হেন, 

কষ্চলীল! দেখিতে না পারে। ্ বিকশিয়া! রছে ঠোটখান। 

স্ুরগণ সরপুরে, চমকিত ঘায় ডরে, | ভূমিতলে দেখি হেন, ঠোঁট রতে একখান, 

নিরন্তর চিস্তিত অন্তরে ॥ | হয় নয় কর জনুষান ॥ 

কংসের আর্তি পায়ে, অধানস্থর আইল ধায়ে, দস্তগুল! দেখি যেন, পর্বতের শুজ ছেন, 

আজি কষ্ছচ বধিব সঘনে । তিততরে দেখিয়ে জন্ধঙ্ষার। 

পৃতন' ভগিনী মারে, জোষ্ঠ ভাই বকান্থরে, . খরতর বহে বাত, নাকের নিশ্বাস পাত. 

এই ক্ুচে মারিলা সাপনে ॥ দেখি হেন জন্ ছুরাচাল। | 

ভাই ভগিনীর ধার, আইলাম গুধিবার, ' আছে তুষ্ট ওষ্ঠ মিলে, যদি সভাঁকানে গিলে, 

বহদশিষ্ক করিব নিধনে : তথু নাহি করিব তরল । 

ত্বপণ করিব যদি, সাধিব সকল সিদ্ধি, ৰ ইথে দ্য় না করিব, এ পথ দির! ন1 ঘাইব, 

ব্রক্পবাসী হারির সঘনে ॥ | বক মত হইৰেফ নাশ । 

পুত্রগত্ত প্রাণ যার, গুত্রদেহ প্রাণ তার, ৃ এতেক বচন বলি, দিয়া ঘন করতালি, 

খুত্ধ বিনে না রছে জীবন । ৃ হালে কৃ সৃখ নির দিলা । 

বত্স শিশু ঘত হরি, যদি মারিরারে পারি, : নিজ নিজ বৎল টলয়া, প্রবেশ করিল গিন্া, 

তবেত মারিব গোপগণ ॥ ৃ কেহ নাহি বুঝে তার মায়! ॥ 
এই মনে যুক্তি করি, র্প-কলেবর ধরি, : শিশুগণ ন! জানিয়া, চলিল জ্বানন্দ হৈর়া, 

যোল্পনের হইলবিষ্তার। . চিন্তে প্রড়ু এই মনেগম। 
প্রহরের পথক্কড়ি, রহিলেক মুখ যেলি, ৰ বৎস শিশু না মরিবে, দৈতা সংহার হইবে, 

যেন ষহাপর্বত জাকার ॥ ূ ক্ছ্ৰে বুৰি করিব এখৰ ॥ 

ৰস বালকের সঙ্কে, কৃষেরে গ্রিলিব রজে, | জধান্ুর দহাঘলী, কৃষ্ণ দংহারিব বলি, 

এই জান! ছু্টমতি করে ূ হাঁহি গেল করিয়া লক্ষন । 

এক ওঠ পৃথি্ীতে, আর ওঠ আাকাশেছে, ূ কৃষ্ণ তবে প্রযেশিল, উদর তিত্তব হাঁইজ,, 
গিগি-গুক! ছদদ তিভরে ॥ ' সতহত চেলিল, ুখ্গাণন ॥ 
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নকলে অভয়দাতা,  অথিল রঙ্গাগুপিতা, : গীত বাদ্য স্তুতি বাণী-বরহ্মলোকে ছৈল ধ্বনি, 

মনে মনে চিন্তিল শ্রীহরি। ব্হ্গ। শুনি আইল সে স্থানে । 

দৈত্যের হরিব প্রাণ, বৎসশিশ্ত-পরিত্রাণ, আকাশে মঙ্গলে থাকি, প্রভুর মহিমা দেখি, 

দুই কর্মের কোন্ কর্খীকরি॥ বিস্ময় জানিয়া! মনে মনে ॥ 

অশেষ করুণাসিন্ধু, অখিল জগতবন্ধ, ' দেখি সঙ্গী শিশুগণে, আনন্দিত হৈল মনে, 

দৈত্য-মুখে করিলা প্রবেশ । মৃক্ত হৈল সর্প কলেবর। 

রহিয়া মেঘের আড়ে, বত দেবগণ করে, সুখেতে রহিল বনে, ক্রীড়া করে শিশুগণে, 

হাহাকার শবদ-বিশেষ ॥ | চিরুদিন তাহার ভিতর ॥ 

হাসে দুষ্ট দৈত্যগণ,  ব্যাকুলিত সাধুক্তন- বালাকালে এপ্রকারে,ক্রীড়াকৈল! দামোদরে, 

ত্রিভূবনে হৈল ছাহাকার। পৌগণ্ডে কহিলা শিশুগণে। 

চিবায়ে করিব চুর, মনে ভাবে অঘা সুর, অঘান্গুর বধ করি, গোঁ-বালক ত্রাণ করি, 

মুখখান বুজে ছুরাচার ॥ | আস কুষ্ণচ নিজ নিকেতনে ॥ 

বিচারিয়। যছ্ুরায়, বাঁড়িতে লাগিল কার, এ কোন চরিত্র-কথা, অখিল ব্রন্মাও-পিতা, 

নিরোধিল দৈত্য-দশদ্বার | শিশুবেশে পুরুষ প্রধান। 

নড়িতে চড়িতে নারে, ছটফট করি মরে, : অথা হেন দুরাচার, অঙ্গ পরশিয়া তার, 

আখি উলটিল সেইবার ॥ আত্মসাম্য পান বিদ্যমান ॥ 

সকল শরীর ভরি, পবন রোধিল ভরি, সিদ্ধ খধি মনিবরে, নাহি পাঁয় ধ্যানে যারে, 

্রঙ্গরন্ধ ফুটিয়া৷ মরিল। | গুদ্ধভাবে চিস্তি অনুক্ষণ। 

ক্পাদৃষ্টি করি হরি, মরা-বৎস শি ধরি. করিয়া সে শত্র-ভাব, অনাঁসে করিল লাভ, 

মুখ-পথে বাছিরে আনিল। ৰ বঙ্গার দুল্ভ ষে চরণ ॥ 

শ্ীরুষ্ণের পরশনে, জীব হৈয়! সর্জনে, নুপতি বিম্ময় শুন, পরম সন্দেহ গণি, 

দেখে সেই সর্প-অঙ্গজ্যোতি। জিজ্ঞাসিল মুনির চরণে। 

উঠিল আঁকাশোণরে, দশদিক্ দীপ্ত করে, কুমার কালের কর্ম কহিল জানিয়া মণ, 

পুনর্বার আদি শীগ্রগতি ॥ পৌগওু-কানেতে শিশুগণে ॥ 

প্রবেশিল কুষ্ণ-কায়, বৈরিভাবে মুক্ত তায়, এত বড় চমৎকার, কহে মুনি যোগেস্বর, 

তিনলোক দেখিল সাক্ষাতে ।.. বিধুমায় বিনা নাহি আন। 

আনন্দিত স্থুরগণ, . করে পুষ্প বরিষণ, : আমি অতি নরাধম, তবু হই ধন্যোত্তম, 

স্তুতি ভক্তি কৈল দগডুবতে ॥ . হরি-কথামূত করি পান ॥ 

সুরবধূগণ নাচে, বিবিধ বাঁজনা বাজে, রাজার বচন শুনি, বাহ পাসরিল মুনি, 

গন্ধরর্ব কিন্নর গীত গায়। ৰ আনন্দে পূরিল কলেবর । 

্রাহ্মণ মঙ্গল পড়ে,  স্তাবকে স্তঝন করে, । ক্ষণে অবধান বলি, চাহিল নগ্ধন মেলি, 
| ূ 

ত্রিভুবনে আনন্দ-উদয় | তৰে নিল রাজারে উত্তর ॥ 
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অথান্থর-বিনাশন, বৰতসশিশু বিমোচন 

গোপাল-চরিত্র-গুণ গাথা । 

মাধব আচাধ্য কহে, 

প্রম মঙ্গল হরি-কথ! ॥ 

অথ বনভোজন ও ব্রম্মামোহন । 

সাধু সাধু মহারাজ ধন্ত কলেবর। 

নি্মল স্মৃতি তব ভব ভকত শেখর ! 

নিরবধি হরিকথ শুন সাবধানে | 

তবু নব প্রেম তুমি কর অনুক্ষণে ॥ 

শ'ন্থ-জন যেব। হয় চিন্ডে ধরে সার । 

“বাণী চিত্তে সদা হরিপদ যার ॥ 

কুষ্ঃ-কথা নব নব শুনে অন্ুক্ষণ। 

সবার কথা শুনে যেন নারীজিত জন । 

গুস্ভ কথা কহ রাঁজা শুন স।বহিতে । 

মপরূপ্ নাট্য-লীল। ফৈল যতমতে ॥ 

বহুনাপ্পুলিনে তবে লৈয়া শিশুগণে | 

ভাসি হাসি বলে কৃষ্ণ মধুর বচনে ॥ 

দেখ দেখ ভাই সব রম্য নদ্রীতীরে । 

কোল বালুক তট নির্মল স্নীরে । 

প্রকব্লকমল-গন্ধ ভ্রমর ঝঙ্কার । 

ক্ুন্চর-কোলাহল শব্দ যে সঞ্চার ॥ 

মন" মন্দ সমীরণে তরঙ্গ স্থসার । 

হেথা আদি সকলেতে করিব বিহার ॥ 

বেলা দুই প্রহর ভোজন করি আগে। 

পাছে খেলা খেলাইব যেব! মনে লাগে ॥ 

জল দিয়! আন বৎস চকুক সন্তোষে। 

তবে সন্ভে ভোজন করিব নানারসে ॥ 

কৃষ্ণের বচন শুনি গোপ-শিশুগণে । 

জলপান করাইয়া বস দিল বনে ॥ 

শিক্যা নাঁমাইল সবে ভোজন করিতে। 

মধ্যেতে রুষ্ণ বসিলা শিশু চারিভিতে 

শুনিলে ছুরিত দহে, 

. চোদিকে বালকগণ রচিল মগ্ডল। 

_বিকমসিত পদ্মমুখ নয়ন-যুগল ॥ 

বিবিধ মণ্ডল জাল করিয়া রচন। 

সম্মুখে শ্রীমুখ দেখে সর্ব শিশুগগ | 

 চৌদিকে ৰকমলদল মধ্যে কর্ণিকার। 

সেইরূপ শোতে ব্রজশিশু পাটোয়ার ॥ 
ক্ষুধার্ত হইয়া! সভে বদিল সত্বরে। 

ভোজন করয়ে শিশু আনন্দে বিহরে 1 

' আপন আপন পাক সবাই প্রশংসে। 

কেহ কারও পাত্র দেখি করে উপহাসে । 

কহ হাসে কেহ কেহ হায়! হাসায়। 

কেহ কারও মুখ দেখি অঙ্গুলি চালায় । 

জঠর পঠরে বেণু শিক্ষা বেত কীাখে। 

বামকর-কমলে কবল ধরি রাখে ॥ 
 অঙ্কুলির মধ্যে মধো ঝরয়ে ৰ্যঞ্জন। 
মধ্যে নন্দস্থুত চারিপাশে শিশুগণ ॥ 

হান্ত পরিহাসে প্রত বালক হাসান । 

আ'কাশমগুলে থাকি স্ুরগণ চান ॥ 

সন্ধ্যজ্ঞভাগী গ্ুভু করয়ে ভোজন । 

বালালীলা করে যজ্জঞপতি নারায়ণ ॥ 
এইনূপে ভোজন কররে শিশ্তগণে। 
লোভে বৎস সব গেল দূরবনে ॥ 
আস পাইল শিশ্তগণ বংস না দেখিয়া। 

নিপারিয় রাখে কৃষ্ণ আশ্বাস করিয়া ॥ 

তোমরা ভোজন নাহি ছাড় মিত্রগণ। 

বাছুর আনিয়া আমি দিব ত এখন ॥ 
এতেক বচন বলি ভকত-বংসল। 
বামহাথে সেইবূপ ধরিল কমল ! 

গিরি গুহ! নিকুগ্জ তিমির ঘোর বনে। 

বাছুর খুজিয়া হরি বেড়ান আপনে ॥ 
. বক্ষলোক হৈতে ব্রহ্ম! দেখি এ সকল ॥ 
: মনেতে সন্দিগ্ধ করি হইল বিকল ॥ 



০ 

বিধির অন্তরে দ্বিধা হইল তখন । 

লামান্য জ্ঞানেতে তবে ভাবে মনেমন ॥ 

বুঝিব কেমন আজি ত্রিদশ-ঈশ্বরে | 
চাতুরী করিতে ব্রহ্মা করিল অন্তরে | 
এদিকে বালক হরি ওদিকে বাছুর । 
অন্তরীক্ষে ব্রহ্গা হরি গেল নিজপুর ॥ 

বাছুর না পায়ে ব্রিভুবন-অধিকারী । 

পালটি পুলিনে পুন আইল শ্রীহরি ॥ 

গ্রথা আসি শিশুগণে না৷ পায় উদ্দেশ । 

বনে বনে খুঁজিয়! বেড়ান হৃধীকেশ ॥ 

হারাঁইল বাছুর বাগ নাহি বনে। : 

সর্বজশেখর হরি জাঁনিলা আপনে ॥ 

ব্রহ্ম! সে স্থজিল মাঘ তত্ব জানিবারে। 

হেন কম্পন করি ফেন লঙ্িতে না পারে ॥ 

গোপ গোপীগণ চাহে বাড়াতে পিরীতি । 

বিশেষ জানিতে চাহে বঙ্গ সরপতি ॥ 

ক্ষণেক বিচারি মনে এমত প্রকারে | 

বৎসশিশু ছুই কৈঞ প্রভু দামোদরে ॥ 

যে জন লীলাতে করে জ5ত নিম্ধাণ। 

বাছুর বালকরূপে সেই ভগবান্ ॥ 

যত শিশু তত বৎস যার যেই বেশ। 

বাহার যেমন হস্ত মুখ নাসা কেশ ॥ 
যার যে বঙ্গপগ রাপ যার ষেকআকার। 

 যাহায় ফেবন পদ নথ ব্যবহার ॥ 

. যার যেমন শিঙ্গা বেণু বসন ভূষণ। 

যাঁর যেই শীগ ভাষা শিষ্ট সম্ভাষণ । 

. যাহার যে আকৃতি প্রকৃতি রতি মতি। 
যার যেমন গুণ নাম বিহরণ গতি ॥ 

. সর্ববসৃত্ধ-অস্তর্থামী জগতবিলাস। 
 সর্বরূপ ধরি প্রভু করেন প্রকাশ ॥ 
বিষ্কুময় জগতে আছয়ে বোদধালী। 
. নেই যেন সাক্ষাৎ করয়ে চক্রপাঁণি। 
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জীষ্-ম্ল। 

আপনি বাছুর বেশ ধরি নারায়ণ 
আপনি বালকগ্ধপে করেন পালন ॥ 

আপনে অপিনা হরি করয়ে স্যজন। 
আপনি আপনে হৈয়া বিহরে অপিন ॥ 
আপনি আপনা লৈয়া বিহরে তখনে। 

ব্রজপুরে নন্দসত চলিল আপনে ॥ 
যার যার বৎসগণ ভিন্ন ভি করি । 

নিজগৃহে লন সেই শিশুরূপ ধরি ॥ 
। সেই শিশু সেই ভাষ! ০সেই মত বেশ। 

_ছেইরূপে এবেশ করিল! হৃধীকেশ ॥ 

বাছুরের শব্দ শুনি হরষিতমনে। 
:. হন্কারব করিয়া ডাকিল €ধনগগণে ॥ 

 প্রেমানন্দে বাড়াইল পুর্বব-প্রমছলে । 

ঈ সেই সেই শিশু বস কহে কৃতৃহুলে ॥ 

 ধেনুরব শুনি মাতা ধাইল সত্বরে । 

. ছুইহাথে আপন বালক কৈল কোলে ॥ 
 বাহুপাশে বেডিয়। নির্ভরে দিল কোল। 

: পুত্র দরশনে চিত্ত হৈল উত্তরাল ॥ 
. প্রত্র-মুখে স্তন দিয়া করাইল পান। 

০ পক ০ ১ পাশ পা পিকে ৩০০০০ এ 

. সাক্ষাৎ পরমব্রঙ্গ নরসম জ্ঞান ॥ 

মর্দন মার্জন করাইল শিশুগণ । 

দিব্য গন্ধ দিয়! কৈল অঙ্গের লেপন ॥ 

অলঙ্কারে ৫কল শিশু অঙ্গের ভূষণ। 

দিব্য অন্রপান দিস্থা করায় ভোজন ॥ 

এই মতে করে মাত! লালন পালন। 

দিনে দিনে আনন্দ বাড়ান নারায়ণ ॥ 

পূর্বমত কৈল কৃষ্ণ পুত্র ভাবাভাব । 

পুর্ববের চাহিয়া! মাপা অধিক প্রভাব ॥ . 

একদিন বলরামে করিয়! সংহতি । 

বৎস শিশুগণ লৈয়া গেল ষফছুপতি ॥ 

দিন পাঁচ সাত আছে বৎসন্ন পুরিতে ।. 

বেড়ান নিকট বনে বাছুর রাখিতে ॥ 



অথ বনভোঞ্জন ও বহ্গমোহন। 

বনে বনে বাছুর রাংথন ভগবান । 

ধীরে ধীরে গেলা গোবর্ধান সন্গিধান ॥ 

পর্বত শিখরে হোথা বৃন্ধ গোপগণ । 

ধেন্গণ চরাইতে আনন্দিতমন ॥ 

দৈবে ধেনুগণ তথা দেখে হেনকালে। 

আপন বাষ্ঠুর তথ! পর্বতৈর লে ॥ 

বংস-প্রেমে আপনা পাসরে ধেছুগণ | 

উদ্ধ গ্রীবা উদ্ধ পুচ্ছ বজ্ধ বিপোচন ॥ 

সভে হাঙ্ীরব করি আকর্ণ পুরিয়া। 

ভুর্গপথ চলি বার গ্বিপদ তুলিয়া ॥ 

নিজ নিজ বৎস লৈয়। হত ধেমুগণে | 

ক্সীরপান করাইল আনন্দিত মনে | 
নির্জল পোছন ফেল লালন পালন। 

মনঃন্থথসাগরে তাসিল ধেঃগণ ॥ 

ব্রজ-গোপগণ নীনা তল করিয়া । 

ধেনু সব বাখিধারে নারে দিঝীরিয়া ॥ 

ক্রোধ করি কৈল গোপ উন গঞ্জন। 

নানাছুঃখে ঠৈল তুর্ণ পথ বিলগ্খন ॥ 

আছি এত পরমা করিল শিশুগণে । 

বৎস লৈয়া হেথা তারা জাইল ফি কারণে ॥ 

আজিকার গোরস সকল ছল নাশ। 

নিষেধ না মানে কিছু নাহিক তরাস ॥ 

গোপকুলে কলঙ্ক রাখিল শিল্তগুণে। 

আজি শান্তি সভাকার দিব ভাবে মনে ॥ 

এইরূপে সর্ব গোপ ভর্জীয়া গর্জিয়। | 

নানাদুঃখ পায়্যা আইল পর্বত লঙ্িয়! ॥ 

যেইক্ষণে শিশ্তমুখ কৈল দরশন। | 

সেইক্ষণে সর্ধক্রোধ হৈল নিবারণ ॥ 
বুকের উপরে তুলি দিঙগগ আলিঙ্গন । 

নয়নে আনন্দ-নীর পড়ে ততক্ষণ ॥ 

প্রেমরসে জক়্বৎ নাহ অবধান। 

পাসরিল গেপগণ আত্মগপর জ্ঞান | 

৪৭ 

বলরাম দেখি প্রেম-সম্পদ উদয় । 

: . মনে মনে চিত্তিতে লাগিলা মহাশয় ॥ 

স্তনের বালকে প্রেম বাড়িতে জায় । 
। এ সর্ব বালকগণ স্তন নাহি খায় ॥ 
ৰ তবে কেন এত বড় হৈল অস্ররাগ । 

| বুঝিতে না পারি নারায়ণ অচ্ভভব ॥ 

; রজকুলে উথলিল প্রেমের সাগর । 

_. আমার হৃদয়ে প্রেম বাড়ে নিরস্তর 1 

কোথা হৈতে আইল মায়া কাহার ঘটনা । 

ক 

কিবা দেবমায়া! কিবা অস্থরমন্তরণা ॥ 

: অভিপ্রায় বুঝি মায়া রচিল ঈর্বরে। 
 অন্টের মায়াতে কিবা মোহিবে আমারে ॥ 

' সাত পাচ ভাবি কাম মুদ্দিল নয়ান। 

৷ ধ্যান করি দেখিলেক সর্ব ব্দঞ্জানি ॥ 

. শিশুগণ দেব-অংশে টহল উপাদান। 
খষিঅংশে যতেক বাছুর বিদ্যমান ॥ 

. এ সকল কেহ দেব-ধধি-অংশে নয় | 
স্বরূপ ধরি লীলা করে মহাশয় ॥ 

. এ বোল শুনিয়া কাধ করিল ইঙ্গিতে । 

বলরাম সকল বুঝবিল। ভাগলতে ॥ 

 এইরূপে ষেদিন বৎসর পুর্ণ হৈল। 
সেদিন আসিয়া ব্রহ্মা সকল দেখিল ॥ 

বৎস আর শিশুগণ পূর্বেতে হরিয়া। 

রাখিয়াছিলেন গিরি গহবরে লইয়া ॥ 

তখন আসিয়া ব্রহ্ষা বিশ্ময় হইল। 

পুনরায় সেই সর্ব গোকুলে দেখিল ॥ 

নিজ হত বৎস শিশু পর্বত-গহ্বরে। 
শয়ন করিয়াছে সেই উঠিতে না পারে ॥ 

ূ মূৃতেক বালক বৎস হইয়া শ্রীহরি । 

ৃ বিহরে আনন্দে শিশ্ বংসরূপ ধরি ॥ 

) এ সব দেখিয়া ব্রহ্ম ট%ল প্রণিধান । 
চিরকাল রহে চিও করি সমাধান ॥ 



৪৮ | শী কষ্-মঙ্গল | 

কিবা এই সত্য কিবা সেই সত্য হয়। 
কিবা সেই মিথ্য কিবা এই মায়া কয় ॥ 

চৌন্দভুবনের পতি ব্রহ্মা হেন হয়। 

তবু কিছু না বুঝিল যোগমায়াময় ॥ 

নিত্য শুদ্ধ জ্ঞানময় বিশুদ্ধ মোহন । 

তিমিরে মজিল যেন নীহার দর্শন ॥ 

মহাবান্তে অন্তমায়া কে বুঝে এ'স্থলে । 

দিবসসমর়ে যেন জোন কীট জলে ॥ 

জ্ঞানচক্ষে ব্রন্দগাতবে দেখেন তখন। 

সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম এক এক জন ॥ 

নবঘন শ্যামতন্থ পীতবাস ধরে । 

শ্ছঘচক্রগঞ্দাপদ্ম শোভে চারি করে ॥ 

কিরীট কুগল হার বনমালা গলে। 

হৃদয়ে কৌন্তভ মণি স্থশোভিত ভালে । 

ৰলর কষ্কণ চারু ভূজে বিরচিত। 

ক্বর্ণ মঞ্জীর মগ চরণে রঞজিত ॥ 

কার্টতটে পাতবাস কনক-মগলা 1 

নব জলধর যেন চমকে চপলা ॥ 

আপাদমত্তকে দোলে তুলসীর মাল । 

্শনখ বিরাজিত জিনি শশিকলা! ॥ 

মকরকুণল দোলে কর্ণে চমৎকার। 

নুবর্ণে জন্ডিত কণ্ঠে মণিময় হার ॥ 

বিনোদ চন্দ্রিকা চারু মন্দ মধুহাস। 

সন্ভগুণে যেন বিশ্বপালন প্রকাশ ॥ 

অরূপিত অপাঙ্গ-ভঙ্গিমা নিরীক্ষণ । 

রজোগুণে ধরে যেন স্ষ্টিকর্তা জন ॥ 

আত্মা আদি করি তৃণস্তশ্ব যে পর্যযস্ত। 

চরাচর সববজীব হয় মুর্তিমন্ত ॥ 

নৃত্যগীত বহুবিধ অনেক প্রকার । 

নানাভাবে স্তুতি ভক্তি করে নমন্কার ॥ 

অণিমাদি আষ্টসিদ্ধি অষ্ট মহানিধি 1 

মায়া আদি বিভূতি যতেক. কন্মম সিদ্ধি ॥ 
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সাক্ষাতে রচিত সেই নিজমৃত্তি ধরি? 

কালকর্শ্শ স্বভাব সকল আদি করি ॥ 

অনন্ত মূর্তি ধরি করে উপালনা। 

অনস্ত মুরতি হরি অনস্ত ভাবনা ॥ 

হেন পরিপূর্ণ হরি অনস্ত মূরতি। 
বৎস শিশু সকল দেখিল প্রজাপতি ॥ 

হরণ-কারণ মনে আর অতি তয়। 

সকল ইন্জ্রিয়গণ প্রেমে বশ হয় ॥ 

দেখিয়া জন্মিল মোহ বাক্য নাহি সরে? 

চিত্রের পুন্তলি প্রায় পড়ি রহে দূরে ॥ 
থাকুক দূরেতে তার জানিবার কাজ। 

দেখিতে শকতি নাই পাইল বড় লাজ । 

নিঃশবে রহিল নিজধাম-দরশনে । 

চিত্রের পুতলি যেন মুদদিল নয়নে ॥ 

অসঙ্খ্য মহিমা যার প্রকৃতির পর। 

বেদ (নরসন মুখে প্রমাণ-গোচর ॥ 

স্থখময় স্প্রকাশ আনন্দ সে ময়। 

_ দেখিয়া মোহিত ব্রন হৈল অতিশয় ।. 

৷ মহিম। দেখিয়া! ব্রহ্ম হৈল অচেতন । 

তবে কৃপা কৈল প্রসু জগত-জীবন ॥ 

 বিধি-সন্মোহন দেখি রুপার সাগর । 

। সে সব বৈভব প্রভূ সরে সত্বর ॥ 

: মায়া-আচ্ছাদ্ন-পটে ব্রহ্মা আচ্ছাদিল ; 
| 

' কেবল মরিয়া! ষেন বিছিঞ্ি উঠিল ॥ 

দি ৭ টিটি ৫১ ৩ 

'নয়ন মেলিল ব্রহ্মা অনেক বতনে । 

ফিরিয়া চৌদিকে চাহে ঘুর্ণিত লোঁচনে ! 

সনুখে দেখয়ে ব্রহ্ম! সেই বৃন্দাবন। 

সর্বলোক জীবন তরুণ তরুগণ। 

নানা গুল লতা বৃক্ষ ফল মনোহর । 

নানাজাতি পক্ষী নন্দী খগ মুগবর ॥ 

টবরী ভাব ত্যজি তথা নর মগ বসে । 

ক্ষুধা তৃষা! শেক যাতে নাহি কৃষ্ণ-রসে ।. 



অথ অকুষ্কের নিকট ব্রচ্ছার আগমন ! 

নিরখিযা দেখ ব্রহ্ম! নেই বৃন্দাবন। 
গোপশিশু নাট্যলীল! কৈল নারায়ণ ॥ 

অনন্ত পরম ধাষ অগাধ সে জ্ঞান। 

গেংপাল বালক নাট্য কৈলা ভগবান্ ॥ 
ৰাছুর বালক চাহে পূর্বের সমান । 

বাস করে কেবল বেড়ান বনেবন ॥ 

সেইরূপ সেই বেশ সেই সব ধর। 

সেই প্রভু বনে বনে ফিরে একেসশ্বর ॥ 

অদ্ডুত সে নাট্য লীল! দেখি স্থরেশ্বর। 

ভংস ঠৈতে ব্রহ্মা তবে নামিল সত্তর ॥ 

দণ্ডবৎ হৈয়! ব্রহ্ম! পড়ে ভূমিতলে। 

পদষুগে পরশিল মুকুট-শেখছে ॥ 

অভিষেক কৈল অষ্ট নয়নের নীরে। 

অগ্রাঙ্গে প্রণাম করে সভয় অন্তরে ॥ 

জয়ে কম্পবান্ গদগদ স্ততিবাণী। 
_নানামত স্ততি করে সুরশিরোমণনি ॥ 

শ্ীকৃষ্ণের লীলা যত অন্তত কাহিনী । 
মাধব আচার্য রচে কৃষ্ণ-তরঙ্গিণী (১) ॥ 

সপ রর এরি 

অথ শ্রীকুফের নিকটে ব্রল্মার আগমন । 

পয়ার। 

'অপরাধ-ভয়ে ব্রহ্মা সকম্প_শরীর । 

কৃষ্ণগুণ-বর্ণনেতে মতি করে স্থির ॥ 

যেরূপে সাক্ষাতে ব্রচ্মা করে অন্থমান। 

যেন সব ব্রহ্মময় দেখে বিদ্যমান ॥ 

(১) ১২৬৩ সাক্দের মুদ্রিত পুহকে এইস্থান্দে_ 

্ীগদীধরধীর খাতশিরোমণি। 

তাপবতাঙ্গর্ধা রচে প্রেষভরিণী ॥" 

এইরূপ ভপিতা অছে। এই অংশটুকু প্রেষ 

ৰ 

ৰ 

৪৮. 

বেদের গোচর নয় প্রভু ভগবাঁন্। 
চপল! উজ্জ্বল পীতবাপ পরিধান ॥ 

নবগুঞ্জ অবতংস সহস্র ভূষণ। 

শিখও-ম্ডিত চূড়া প্রসন্ন-বদন ॥ 
আজান্ুলম্বিত বনমালা বিলোলিত। 

ৰেত্র বেণু বিষাঁণ করেতে বিরাজিত ॥ 

কোমল কমলদল চরণযুগল। 

নমো নমো নন্দগোপ-স্থৃত নন্দলাল ॥ 

এই দিব্যর্ূপে যাতে আনন্দ বিলাস। 
ভক্তের কারণে ব্ধপ করহ প্রকাশ ॥ 

যেইরূপ ভক্ত ভাবে সেইরূপ ধর । 
বাঞ্চাকল্লতরু ভূমি বাঞ্ছা পূর্ণ কর ॥ 
আনন্দ বিগ্রহ চারু শুদ্ধ সত্বময়। 

অচিস্ত্য অনন্ত তত্ব কেহ না বুঝয় ॥ 

আমি ব্রচ্ছা হৈয়া কি করিৰ নিরূপণ। 

এ সংসারে কার সাধ্য আছে কোন্ জন ॥ 

তোম! না জানিলে নহে জীব পরিজাণ। 
তাহাতে আছয়ে এক উপায় ভগবান্ ॥ 

জ্ঞাঁন-যোগ যতনে ত্যজিয়া দুর তরে। 
কেবল তোমার কথা শ্রুতিষুগে ধরে ॥ 

কৃপায় অবোধ প্রতি করহ প্রসাদ । 

পিতার নিকটে পুত্রের সদা অপরাধ ॥ 

সে তুমি অসীমকার অস্ত নাহি রূপে। 

অনন্ত ব্রহ্মাগ্ড যার এক লোমকৃপে ॥ 

আজি সে জানিল প্রভূ তব যত লীলা। 

প্রথমে কিশোরতন্ন একই আছিলা ॥ 
সেইজন ভোমার চরণ মাত্র পায়। 

তিনলোক অৰহেলে সেই তৰে যাঁয় ॥ 
তত্বলান হেতু সভে করে অতি ক্লেশ। 

তাহে পায় ছুঃখ মাত্র হয় অবশেষ ॥ 

ক্ষেত্রধান্ত ত্যজি যেন ত্গুলের আপে ॥ 

রূহে ষেন বড় বড় পাতিনার রসে ॥. 



৫৯. 

ভক্তি বিনা মুক্তিপদ কিছু নহে আর। 
ভক্তি বিন! ্তানযোগ মকলি অসার ॥ 

পূর্বেতে সা'ধল যোগ জ্ঞানযো1গগণে | 

জ্ানযোগে পিদ্ধ ছৈল ভক্তভিযুস্তজনে ॥ 

তবে তারা বিচারিয়া মনে কৈল সার । 

ভক্তিঘোগ বিন! কতু ন' হয় নিস্তার ॥ 

তব পদে কৈল সর্ব কম্মু সমর্পণ | 

. তোমার চতিত্র-কথা গুনে অনুক্ষণ ॥ 

তাহে তার! ভক্তিযোগে লন্ভিল তোমারে । 

উতপন্ন তত্বজ্ঞান দুর্গম সংসারে ॥ 

_ ভক্তিযৌগে লভিল পরম পদ সুখ । 

. ইহা জানি ভক্তিযৌগ করে জ্ঞানিলোকে ॥ 

_ সগ্তণ নিগুণ তুমি নিরাকার ব্রহ্ম । 
কে বুঝিতে পারে তৰ মহিম! অসীম ॥ 

. ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে কেহ নাহি হেনজনা । 

সপ্তত্বীপ ক্ষিতিরেণু করয়ে গণনা ॥ 

হিমকণ! গণিবারে শক্তি আছে যার। 

আকাশের তার! যদি পারে গণিবার ॥ 

কোটি অংশ্র একাংশ মহিমা তোমার 

বলিতে শকতি তবু নাহিক তাহার ॥ 

জানিতে তোমার তত্ব সাধ্য আছে কার । 

_ কিঞ্ পারয়ে সেই ভক্তি আছে যার। 
- কেবল তোমার কপ চাহি আমি মনে। 

_ মম মতি রহে যেন তব আচরণে ॥ 
গুভাশ্ুত কর্মফল ভূঙ্জে আপনার। 

তোমারে জানিতে পারে শক্তি আছে কার | 

ক আমি বরাক এই ব্রহ্মাও-ভিতরে। 

আপন সমান সপ্ত বিতস্তি শরীরে ॥ 

ওহে নাথ মোরে ক্ষম অনাথের নাথ । 

. বারেক অজ্ঞান ক্ষম এই অপরাধ ॥ 
- কতদন হইলে প্রতু বৎস সহচর 1 

হচু এবে দেখি একের ॥ 

৫4 

 হ্রীরুষণ-মগল। 

দ্বিজ শ্রীমাধব কর ওহে ভক্তগণ। 

কৃষ্ণচলীলামূত পান কর সর্বক্ষণ ॥ 

পল চিটরাতাস 

অথ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মার স্তুতি । 

দীর্ঘ জ্রিপদী । 

সধনে কম্পিত অঙ্গ, গদগদ স্বরতল 

সভয় নয়নে কর ফুড়ি। 

কহি নান! কাণ্ড বাদ. ব্রঙ্গা নিজ অপরাধ, 

ৰ ক্ষমা-জন্য চরণেতে পড়ি ॥ 

| দেখ দেখ প্রভু মোর, অপরাধ বড ঘার, 

ূ তোমার উপরে নায়' ধরি। 

আমি অতি মন্দবুদ্ধিৎ আপন বৈভপ- দ্ধি' 

ূ | দেখিবারে মনে আশ। করি ॥ 

| আগুনের শিখা যেন, আগুনেতে হর লীন, 

মম শক্তি বুঝিতে তোমায় 

। পরম পুরুষ তুমি, সব্্ধ মাধাধধ জ্ঞানী, 

ৃ তাঁতে মার়' করিবারে চার ॥ 

ূ পঞ্চাশ কোটি যোজন, একটি ব্রন্গাণ্ড হন, 

তাহাতে আমার অধিকার । 

: তাহার ভিতরে স্থিতিআ'মি এক প্রজাপতি, 

ূ ইহাতে কি মহিমা আমার | 

এইরূপে কত কত, অনন্ত ব্রঙ্গাণ যত, 

1 গতায়াত করে লোমবুপে। 

আমি অতি অন্পবুদ্ধি, তোমার মায়ার সিদ্ধি, 

তাহা আম জানিব কিরূপে ॥ 

জননীর গর্ভতলে, বালক চরণ তোলে, 

মায় কি তাহার দোষ লয়। 

ভূ গুণ আদি করি, অন্তি নাস্তি যত হরি, 
গর্ভের বাহিরে কেহ নয় ॥ 

এমত ভরসা করি, তোমার তনয় হরি, 

সন্ধা পুত্র গ্রসিদ্গ তোমার | 



রন্ষা-কআপহ্ৃত শিশু বৎস আনরন | | ৫১ 

প্রলয়-জলধি-জলে নাভি-কমলের নালে,  তরুলতাগণ মধ্যে যদি হয় জন্ম । 
অজ হৈয়া জনম আমার ॥. তবে জীব হইয়া না করে কোনকর্শ ॥ 

নরায়ণ-পুত্র জানি, যেন আছে বেদবাণী, | যে চরণ-রেণু বেদে করে অন্বেষণ। 
ইহা মিথ্যা নাহি কোনকালে। অদ্যাপি ভাবিয়া নাহি পায় দরশন ॥ 

নারায়ণ স্ুরপত্তি, আমি শিশু অন্নমতি, | সে হেন ছুল্লভ ধনে যার অভিষেক । 
ক্ষম দোষ অজ্ঞান ছাওয়ালে ॥ ত্রিভুবনে তার ভাগ্য কে জানে কতেক ॥ 

তুমি প্রভু প্রবর্তক সর্বজীব-নিয়োজক, | এতেক বলিয়া ঘোড়হাথ প্রজাপতি । 

পোক স.হ্ষী তুম সববময়। প্রভু সম্বোধিয়া-বলে বড় হুষ্টমতি ॥ 
এই'ূপে নিবেদন, করিল চতুরানন, ; সংসার বৃক্ষের ফল তুমি নারায়ণ । 

প্রসন্ন হইল চক্রপাণি। ৷ কপার সাগর যণঠকুলের নন্দন ॥ 

্রঙ্গার স্ততি স্থপ্রবন্ধ, প্রেমরসে সুখানন্দ, : অবোধ এ সব জীব তোম: ন1 জানিয়া। 

ভগবত আচার্যের বাণী (৯) ॥ | মিথায় ভ্রমিয়া বুলে সম্মোহ পাইয়া ॥ 
০ | | স্ুবেশা হইয় রিপু আইলা পৃতন!। 

ূ পাইল জননীগতি কে বুঝে করুণা ॥ 
ব্রহ্ধার-অপহৃত শিশু ধস আনয়ন । ৷ তোমার সম্বন্ধ বাহে আছে এক লব। 

পরার । ৷ কখন বিষয়ে বদ্ধ নহে সেই সব ॥ 

ৃ কাম ক্রোধ লোভ রিপু গৃহ কারাগারে । 

ূ মোহ মদ চমতকার নিগুঢ় লোকেরে ॥ 

৷ তোমার সম্বন্ধলেশ হয় যেই দিন। 

| এতক্ষণে জানিলাম সেই শুভ দিন ॥ 

ৃ প্রবর্চ না করে লোক বিড়ম্বনা আশে। 

ৰ নিম্পন্ন-রূপেতে তুমি আনন্দবিশেষে ॥ 

| বেজানে জানুক তোমা মোর নাহি কাজ। 

এত বিড়ম্বনা কি তিলেক নাহি লাজ ॥ 

 কায়মনোবাক্যে প্রভুর কহিল স্বরূপ । 

2২ শিশিরে স্কিপ... ০ সা 

বলিতে বলিতে প্রেম বাড়ে অতিশয় । 

চাব্িমুখে করে স্ততি পরম বিনয় ॥ 

ব্রলোৰ/মুকুট-মণি প্রভূ গোবিন্দাই | 
কায়মনোবাক্যে এই মাগি তষ ঠাঞ্ডি ॥ 

” করেই যেই যোনি-জন্ম কর্ম বশে হয়। 
€চোামার কিস্কর দাস লেশ যেন রয়। 
বারেক বৈষ্ণববংশে করিবে জনম। 
জনমে জনমে সেবি ও রাঙ্গা চরণ ॥ 

ধন্য ধন্ঠ গোপনারী ধন্য গোপগণ। 
ধন্য ভাগ্যবস্ত নন্দ আদি দেবগণ ॥ ৃ বুঝিতে না পারি প্রভু তব লীলারূপ॥ 

যার পুত্র তুমি পূর্ণব্রঙ্গ সনাতন । | শ্রক্কষ্ণ বিষ্ণুর রূপ সকল প্রকাশ। 

পৃর্ণভাবে আপনি খাইলে যার স্তন ॥ । গো-ত্া্গণহিতকারী অন্থ্রবিনাশ । 
ধন ধন্ঠ ব্রেলোক্যপাবন বৃন্দাবন। নিত্য আকল্প তুমি সেই ভগবান্ 

হরিষে বিহরে যানে কমললোচন ॥ হের করি অবনতি কর অবধ।ন ॥ 
র রিনি রিয়া এত.বলি প্রদক্ষিণ করি তিন বার । 

(১) ঝল্গার স্বতিটা প্রেঘতরঙ্গিণী হইতে উদ্ধত ; চরণ বন্দিল প্রেম তকতি অপার ॥ 



ই ক্ুষ্ণের আদেশ পায় হরষিত মনে । 

শিশু বৎস আনিয়া দিলেন বিদ্যমানে ॥ 
_ ব্বিদার হুইক়। গেল আপন ভবনে । 

গুথা। বৎস লৈয়! কৃষ্ণ করিল! গষ্নে ॥ 

“ সমুনা-পুলিনে গিয়! দেখেন নয়নে । 

 শ্বন ঘন ডাকে সব সেই শিশুগণে ॥ 

 প্রকবৎসরের পরে হইল মিলন । 
কেছ না মানিল কৃষ্ণ-মায়ার কারণ ॥ 

হেলায় বিলম্ব হেন সভাকার মনে । 

_ শ্বন ঘন ডাক ছাড়ে দিয় হাতসাঁনে ॥ 

_ ভাল হৈল শীস্্র তুমি আইলা কানাই। 
 সধাইি বসিন্পা আছি তব মুখ চাই ॥ 

_-স্গদি বসি কৌতুকে তু্জিব এক ঠাঞ্ি। 
তোমার বিলম্বে ভাত কেহ নাহি খাই ॥ 

রর এবোল শুনিয়া হরি হাসে মনেমন। 

রা শিশুগণ সঙ্গে রঙ্গে করিল ভোজন | 
রঃ হেন প্রভূ যেব! নাহি করয়ে ভজন। 

আত্মঘাতী সেই মূঢ় জন্ম অকারণ। 

শুন শুন অরে ভাই হরে একচিত। 

 জ্ীরঞ্চমজল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

.. অথ বন-ভোজনান্ডে শ্ীরুষের 
গৃহে গমন । 

ভ্রমণ হুঃখে, 

ঃ বেলা অবসান হয়ে যায় । 

. চল্ চলহ বাদে, ঘন শিঙ্গ বেণু নাদে, 

... ক্কান্ধে কান্ধে শিক্যা লয়ে ধায় 
রি অগ্রসারি, বৎস শিশু সমভ বারী, 

0. হরষিত্ আপন মন্দিরে । 

্ গোক্ষর ধুর গতি, 

4? এটার 

' হত অজগর রিপু, 

কানন ভোজন সথে, 

গগনে হইল অতি, 
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মুর পাঁখার চূড়, বনফুল তাহে নিবিড়, 

ধাতুতে রঞ্জিত কলেবরে। 

কত কোটি জিনি কাম, জলদ লাবণ্য ধাম 

স্ুরঙ্গ অধরে বেণু পুরে ॥ 

বৎসরেক আছে বপু, 

তাহা দেখি যত সহচরে | 

| আনন্দেতে উন্মত, গাইছে মধুর গীন্ধ, 

ূ ত হার কি রীতি অনুসারে ॥ 
কেহ বেণু কেহ শিঃক্ষ, পুরই ধাইয়া রঙ্গে, 

ূ ধাইয়। ধাইয়া এ গোঠে। 

দ্বিজ শ্রীমাধব গান, গোপিক। বিকল কান, 

শয়ন আনন্দে উৎকটে ॥ 

: অথ বুন্দাবনে অাস্থর বধবার্তা জ্ঞাপন, 
ূ বৎসরেক অখাস্র মেরেছে গোপাল। 

আজি সে জাঙ্গিল তার নিধনের কাল ॥ 

ূ ঘরে আপি শিশুগণ হরষিতমন । 

1 বাপ ভাই সবাকারে কহে বিবরণ ॥ 

ৰ এক মহ! সর্প আজি মারিল মুরারি। 

| ঙ্েই সতে প্রাণ পেয়ে আইলাম বাড়ী 1 

ৰ শিশুর বচন কার মনে নাহি লয় | 

কিবা সত্য কিব। মিথ্য। না জানে নিশ্চয় ॥ 

নিজ পুত্র অধিক রুষ্ের স্নেহ হয়। 

যাহার প্রসাদে সভে সঙ্কটে রয় ॥ 

ূ সেই পাদপন্ন ষেব! করয় আশ্রয় । 

ূ ভব জলনিধি ভার বৎসপদ হয় ॥ 

সকল সম্পদ হয় বিপদ বিনাশ । 

হরিষে বৈকুষ্ঠপুরে হয় তার বাস ॥ 

এড়িল কুমার কেলি অন্থর নাশন। 

ূ বিপিনে ভোজন আ'র ব্রচ্মার মোহন ॥ 

এবে গাভী চগ্জাইবে নন্দের কুমার । 

২ দ্বিক্গ জম'ধব কছে, প্রবন্ধ তাছার ॥. 



 অথধেনুক দৈত্য বব। হও 

'অথ শ্রীকুঞ্ণের গোচারণ৭ । 

রজনী প্রভাতে সে শিঙ্গায় দিয় সান । 

চালাইল পাল গোষ্ঠে হরিষে পয়াণ ॥ 

চলেন পরমানন্দে চরাইতে গাবী। 
তরণিতনয়! তীরে কুস্থম-অটবী ॥ 

মণি আভরণেভে রচিত চারু বেণু। 

কটিবেড়া পীতধড়া মনোহর তনু ॥ 

কান্ধেতে ছাদন দড়ি কাথে শিক্ষা বেত। 

করেতে চালন লড়ি শিরে শোতে নেত ॥ 

সঙজে সহচরগণ মধুর গীত গায় । 

রঙ্গে ভে কাত বেড়ি সুবাদ্য বাজায় ॥ 

সুগন্ধি শীতল জল মলয় স্মীর । 

মনোহর বিপিনে বিভরে যছুবীর ॥ 

হৃদশ স্ুচার তরু ফল পুষ্প ভবে । 

দেখিয়া কৌতুক সবার জন্মিল অন্তরে ॥ 
আনন্দে অপার সভে কপট ব্যাভা'র। 

অন্গুলী তুলির! তবে দেখান সবারে ॥ 

দেখ মহাশয় দেখ কর অবধান। 

গুপ্তরূপে মুনি সব নিবসে কারণ ॥ 

অমরবন্দিত এই তোমার চরণ। 

আপন লম্পদ হেতু করে নিবেদন ॥ 

ফল পুস্প উপহারে করেন প্রণাম । 

হের মধূকর যশ গান অন্থুপাম ॥ 

হরিষ হইয়া নৃত্য করে শিখিগণ । 
বল্লবী সমান দৃষ্টি করে মৃগীগণ ॥ 

খণ্ডায় আয়াস মন্দ হইয়া অনিল। 

জগতমোহন গীত শুনায় কোকিল ॥ 

স্বভাবে সল্লোকগণ হয় শুদ্ধমতি। . 

. আশ্রয় আগত পায়ে করে গতাগতি ॥ 

_ শ্রন্তেক বলিয়া কৃষ্ণ করিলা গমন । 

০০৮ পপ সপ পপ 

২-্পাপসপিা 

স্পা পাপসপিপসসীসপিশা 

চিন্তিয়া ১০৩5১জ-চরণ কমঞ্। 

দ্বিজ জ্ীমাধব কহে শ্রীকৃষ্চ-মঙ্গল ॥ 

অথ ধেনুক দৈত্য-বধ । 

| আপনার প্রতিবিষ্ব আপনি দেখিয়া | 

| কন্টিছে বলাই সভে চলিয়া চলিয়! ॥ 
ূ দুরে হল মুষণ পড়িয়া গাড় যায়। | 

ৰ হাসিয়! হাসিয়া! বলাই বিষাণ বাজায় ॥ 

। দেখ ভাই বলাই মাতিল মধূপানে। 
কোথা গেল ধেনু বস কিছুই না জানে ॥ 
ূ এইসব করি কেলি শ্রমযুক্ত হৈয়া। 

| বৃক্ষতলে বলরাম রহিল শুইয়া ॥ 
| এক রাখালেতে তারে করিলা শিওর । 

আপনি চরণ চাপে নন্দের কুডর ॥ 

| জনে জনে শিশু সব হরষিত মনে । 

ৃ কুক্রম-রচিত সব কৈল ধনুর্বাণে ॥ 

তবে তাহা সব! লৈগ প্রভু গোবিন্দাই । 

নবীন পল্লব শষ্য বিছায় তথাই ॥ 
তাহার উপরে ষত শিশুগণ সঙ্গে । 

শয়ন করিল তবে অতি মনোরজে ॥ 

শিগুগণ হরধিত, মনের কৌত্ুকে । 
কেহ কেহ তাহার চরণ সেবে সুখে ॥ 

কেহ নব পল্লব চামর বীজে গায় । 

এইরূপে পারিষদ সর্ব শিশুগণ। 

সাক্ষাতে পরম ব্রহ্ম করয়ে সেবন ॥ 

আদাম দাম স্তোককষ নাম লেখা । 

এই সব বালক কৃষ্ণের প্রাণসথা ॥ 

কহিতে লাগিল তার। বলতভদ্র-আগে । 

এক বাক্য বলি দাদা! ঘদি মনে লাগে ॥ 

কতদুরে আছে এক মহা তালবন। 
অধিক লুবধ মন না যার ধারণ ॥ 

র 

পপ পি পসপপপপাপাপ্পা পাপা 
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 ধেন্ুক গর্দভ এক অশস্বর-আকার। 

_ক্লহে পরিবারে সেই -ক্ষক তাহার ॥ 

.. বড় খরতর বীর জগতে বিদ্বিত। 

ভার তয়ে কোন প্রাণী নহে সেই ভীত ॥ 

কহিব বৃত্তান্ত শুন ছুষ্টনিবারণ । 

' চল যাই খাই তাল বদি লয় মন। 

শুনিয়া কৌতুক মহা! হলধর বীর। 

ভক্তের কারণ পাষ হইল বাহির ॥ 

প্রবেশিল বনে যেন মত্ত করিবর । 

গাছ নাড়া দিয়া তাল পাড়িল বিস্তয় ॥ 

_নাড়িয়। নাঁড়িয়ণ তাল পাড়ে ছুরছুর | 

ছরছর শব্দ শুনি ধাইল অন্থর ॥ 

কেরে কেরে বলি ক্রোধে আইল ধেঙ্গুক। 
 ভর্জন গঞ্জন দু করিল অনেক ॥ 

- লেখ! জোখা ন'ই তার অতিবড় বল। 

চরপের ভরে ক্ষিতি কয়ে টলমল ॥ 
“ খআআসিয়া দেখিল হলধর মহাবীর । 

 ক্ষবিরা নিশ্বাস ছাড়ে কম্পিত শরীর | 
. উচ্চ নাদ করিয়া! সমুখ ছুই পায় । 

বুকে এক লাথি মারি বেগে পাছু ধার । 

_ পুনরপি রপমুখে আইসে গর্জিয়া 

" স্তাহা দ্রেখি বলদেৰ ফিরিলা হাসিয়া ॥ 
সাম করে ধরিল পাছছুর ছুই পায়। 
- উত করি বারকথে! ভ্রমাইল তায় ॥ 

. আঁছাঁড়িক়! ফেলিলা এক তালের উপরে । 

_ ভাঙ্গিয়া পড়িল তাল সেই মহাভরে ॥ 

_ঠেকাঠেকি ভাল বন পড়ে ভাঙ্গি ভাঙ্গি। 

_ ষইল ধেক্ুক শিশুগণ দেখি রজী ॥ 

. ধেস্ক-নিধন দেখি যত দৈত্যগণ। 

- স্বাষকঞ্ প্রতি ধার করিয়া গর্জন ॥ 

. ঠেকে ঠেঙ্গে করি ফেলেন তালৰনের আগে ॥ ০ টিউটর 

্ঃ ররর জিদ টিটি 

আইল অস্রগণ ভাঙ্গে তালবন। 

একাকার হইল! ত দেখিল তখন ॥ 

কাল কাল অন্রর শ্টামল ভালবন । 

আকাশে উদয় ষেন সতড়িত ঘন ॥ 

হরিষে দেবভাগণ পুষ্প বরিষণ। 

ছুন্দুভি শবদে স্ততি করে একমন ॥ 

কোৌতুকে রাখালগণ বাছিয়! বাছিয়!।' 
গন্ধলোভে খায় তাল উদর ভরিয়া ॥ 

সেই অবধি সে বন হইল নির্ভয়। 

গতাগত করে লোক আপন ইচ্ছায় ॥ 

শুনিয়া ত কংসরায় পরম চিত্তিত ৷ 

স্ীকষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ? 

রামকেলী। 

ধেন্তক বধিয়! হলধরে । 

তাল খাজাইলা সহচরে । 

দিবস দেখিয়া অবসান । 

গুছে চলিলা ত্বাম কান ॥ 

ষভ্চন্দ, বরিহা! কুস্তল ধুলি তন্য। 

বন্ত প্রস্থন ঈষৎ মন্দ রেণু ॥ 

রঙ্গে শিশুগণ চালায় গোধন । 

ঘন শিঙ্গী দেই জনে জন ॥ 

গোঠ হৈতে আওল কানে । 

নৃত্য গীভ বরজ মিলনে ॥ 

পুরে আওত নটবরে। 

শুনিয়া গোপিনী উত্তরোলে ॥ 

থাওত হসিত লোচনে। 

পিয়ে রূপ বিরহ মোহনে &' 

আনন্দে গোবিন্দ নিজ বালে। 

ছ্বিমাধব রস ভাষে ॥ 



ফালি দমন । 

কালিয়-দমন । 

রানকেলী। 

নিশি ভেল অবশেষ, ধরি নটবর-বেশ, 

এড়িয়া বলাই সহোদ্গরে। 

লয়্যা শিশু পগুগণ, আইল! বিরিন্দা বন, 

হরিতে নন্দের সুন্দরে ॥ 

ভ্রমিতে ভ্রমিতে রঙ্গে, বুজশিশুগণ সঙ্গে, 

মিলিলা কালিন্দী হরদকূলে । 
নিদাঘ শ্রমণে বাল, যতেক ধেনুর পাল, 

অতিশয় তৃষ্ঠায় বিকলে ॥ 

সমুখে দেখিয়া পানী, পিলেক আসির় জানি, 

গরলে জিনিল সর্ব পায় । 

কণ্ঠ রোধন বাত, রহিত €চভন্ত হত, 
ঘুরি ঘুরি পড়ি গেল ঠার ॥ 

সে সব অনন্থগতি, জানে যোগি অধিপতি, 

কমলনরন সকরুণে । 

জীয়াইয়া মৃত শিশু, হেলায় ষতেক পণ্ড, 

কটাক্ষে অমিয় বরিষণে ॥ 

সন্বিদ পাইয়া ক্ষণে, উঠিন্ন। রাখালগণে, 

অন্টোন্যে মুখ নিরীক্ষণে। 

কিছু বিবরণ জানি, অবশেষে অন্থমানি, 

কানুবে প্রশংসে ঘনে ঘনে ॥ 

হেনই সময়ে হবি, ছুষ্ট-নিবারণকারী, 

অপেয় দেখিয়া সেই বারি। 

বিষম বিষের জলে, তৃণ নাহি রহে কুলে, 

মীন আদি হীন জলচারী ॥ 

উড়িতে বিহগ সব,  পুড়্যা মরে অবিলম্ব, 

গরম সমীর সঙ্গ পাই। 

ভূতহিত অবতারী, খলজন-দওধারী, 

কালিরে রুষিল গোবিন্দাই ॥ . 
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এ পাপ নাগের বাস. থাকলে, গোকুল নাশ; 

হইল দেখিশ বিদ্যমানে। এ 
আজু নিজ বিহরণে, লোকের করিষু ভ্রাণে, এ 

কালিরে পাঠাইব নিজস্থানে /) 

এ্রতেক বলিয়া হরি, . বসনে বসন সারি, 
নীপ-ডালে দিল এক লাফ । | 

ঘন ঘন বাছমূলে, হানি সব্য করতলে, 

কালিদহজলে দিলা বাঁপ। 

মত্ত দ্বিরদ-কুল, জিনিয়া বিশাল বল, 

বেগে চলিলা অবিরত ॥ 

তরঙ্গ লহরী বিষ, কষায় অঞ্জন ভাস, 

বেআপে ধন্থক একশত ॥ 

কুতৃহলে সেই হে, বিহরে অভয় পদে, 

ভুজদ্ণ্ড ঘন আন্দোলনে । 

হইল প্রচণ্ড ঘোষ, শুনি কালি মহারোষ, 
ধাইল সকল নাগগণে ॥ 

কুমার সুন্দর কান, ্তাম সুন্দর তন্থ, 

বিলসিত পীত বসন । 

| মধুর বিশদ শ্মিত, স্কুরিত কিরণযুত, 
অভিনব চক্র বদন ॥ 

দেখিয়া দারুণ কালি, তুণ্ড মেলি ফণাসারি, 

কুটি কুড়ি সু ঘুরায়। | 

অনেক কামড় খাই, হারিয়! ছাঁড়িয়। রি, 
যেন রবি বাছুর উদয় ॥ 

অবুধ রাখালগণ, কৃষ্ণ জীবন ধন 
দেখি তার এ সব করণ। 

শোকে অচেতন হই, কুলে গড়াগড়ি যাই 
যেন পতিহীন নারীগণ ॥ | 

ধত বৎস বৃষ গাই, এক দৃষ্টে ঘন চা. 

রহিছে সকল অশ্রমুখে। 

চেতন পাইয়া শিশু, দেখিয়া! ব্যাকুল পণ্ড, 

ক্রন্দন ভুড়িল মনোদুথে ॥ | 

স্পেস পাশ পািপিলা। 



দবি্জ মাধব কহে শুনিতে শরীর দ.হ, 
| সেই লব.বিধির বিলাপ । 

আছুক আনের দায়, তক্ষগণ স্থির নহে, 

রঃ জগত হৃদয় অনুতাপ ॥ 

 ক্ামকিরি রাগ। 

না জানি বাপ ভাই, তোমারি পাছু ধাই, 

... অহনিশি বুলি মনস্থখে । 

| সে ছেন সঙ্গ ভঙ্গে, বঞ্চিব কার সঙ্গে, 

চাহিমু আর কার মুখে ॥ 

আরে “ভাই কান।ইরে, মাথায় হাথে রে, 
... ফ্ষান্দে রে রাখাল। 

কান্দে উচ্চনাদে, কি হইল পরমাদে, 

| কাহা লয়্য। চরাইব পাল ॥ 

প্রভাতে শিঙ্গার সানে, করাইয়া চেতনে, 
... কেবা আর লক্ম্যা যাবে গোঠে। 
কিপিনে কাহার মেলে, তুঞ্জিব কুভূহলে, 

কেবা আর রাখিব সঙ্কটে ॥ 

শৈশব কাল ধরি, 

| নাহি যাও প্রাণের সোসর | 

সে ভূমি বিষের জলে, দারুণ ফলীর ছেলে, 
কেমনে আছহ একেশ্বর ॥ 
এই সব বৎস ধেনু, 
্ পালক কে তোমার বিহনে। 

লে মন্দ বেণুর ধ্বনি, ন! শুনিব যছুমণি, 

';.. কেজীয়ে মাধব গানে ॥ 

ছেনই সময়ে ওথা বরজ সমাজে । 
িবিধ উৎপাত হয়্য। গেল সেই কাজে ॥ 
ক্তবৃষ্টি ভূমিকম্প ঘন উক্ধাপাত। 

ূ মা নল পক্ষনাদ। বহে চণ্ড বাত ॥ 

পদ এচ পরিহুরি, | 

€কেমনে ধরিব তনু, : 

বাম বাছ নয়ন ম্পন্দ-য় ঘন্ঘেন । 

তাহা দেখি নন্দ আদি যত গোপগণ॥ 

চিন্তিত হইয়া যুক্তি করে কনে জনে। 

: এত অমঙ্গল আজি দেখি কি কারণে ॥ 

বল বুদ্ধি অতিশয় অগ্রজ বলাই। 

; তাহা এডি গোঠে আজি গিয়াছে কানাই ॥ 

অবুধ রাখালগণ সংহতি তাহার । 

ূ কোন বা প্রমাদ তথ! পড়্যাছে ছুর্ববার ॥ 

। এই সতা অন্য নহে বুঝি অন্ুমানে । 

| এমত অমঙ্গল আজি হয় তেকারণে ॥ 

ূ এত্েক মন্ত্রণা সভে ভাবিয়া! নিশ্চয় । 

1 লভিল আবাল বুদ্ধ সশঙ্ হৃদয় ॥ 

| কেশ নাহি বান্ধে কেহ ন' সম্ববে বাস। 

ৃ উভরড়ে ধায় ঘন ছাড়িয়া! নিশ্বাস ॥ 

| বুন্দাবনে আসিয়া না দেখি এক পো। 

শুধণ ওঠ তালুকা পাইল বড় মো ॥ 

ক্ষণেক রহিয়া সভে পাইল চেতন। 

1 একে একে চাহিয়া বেড়ায় সর্বজন ॥ 

1 ভ্রমিতে ত্রমিতে চিহ্ন পাইল তথাই। 

| গোমক গোসুত্র ক্ষুর কোটি কোটি ঠাই ॥ 

। তৃণ খ্যায় খ্য।য়া গিয়াছে যে পথে । 

| মাঝে মাঝে কৃষ্ণ পাদপদ্ম দেখি তাভে ॥ 

1 ধ্বজবন্াঙ্কুশ কমল শুভ রেখ। 

আর সব শিশুপদ্দ দেখিল অনেক ॥ 

সেই অনুসারে যত 'াভীরা! আভীরে | 
সত্বরে আসিয়া সভে কালিন্দীর তীরে ॥ 

. | দেখিল ক্রন্দনসুখী শিশু পশুগণ। 

| নখিল প্রমাদহেতু এই সে কারণ ॥ 
স্বভাবে অধিক স্নেহ ধরয়ে জননী । 
প্রথমে ব্রন্দন করে লইয়া! রোহিণী ॥ 

শুন শুন অরে ভাই হ্য়্যা একচিত। 
জীরুষ্খ্মঙ্গল স্থিজ মাধব-রচিত ॥ .. 



. কালিকঙগষ। 
করুণ মীরহা'টি। 

"এ পাপ কালিদহ,? সভে জানি হুঃসহ, ূ 

প্রাণী না ঘনায়ে তরাসে । ূ 

বিষম বিষের জালে, তৃণ নাহি রহে কুলে, 

তাছে ঝাপ দিল'কেমন সাহসে॥ 

প্রাণের যাছ, চান্দধ রে কেন, 

হেন করিল গোপালে। 

চাহিষু কাহার মুখ, কেমনে ধরিসু বুক, ূ 

চিরে চাঙ এ পাপ কপালে ॥ 

প্রথমে পৃতনা দিয়া, শকট পড়িল সিয়া, ূ 

তৃণাবর্তে লইল হরিয়1। ূ 

মল-অর্জুন-ভক্ষে, . বিজয়ী হইলা রঙ্গে, 

ঠেকিলা কালির হাতে গিয়া ॥ ূ 

ভালই অপুত্রী হয়্যা, আছিল মন্দির লক্্যা, ূ 

নিশ্চিন্ত শরীরে এতকাল । 

এবে তুমি শক্র হয়্যা, পুত্রভাবে জল মিয়া, র 

হৃদয়ে বিদ্ধিরা বু শাল ॥ | 

হাপুতির পুত হরি, অন্ধজনের প্রাঁণলড়ি, 

অধনের ধন ষাছু চান্দ। 

কে নিল হরিয়া কহি, যাইমু কাহার ঠাঞ্ি 

মাধব কহে ব্রজ আধ ॥ 

কোরাগ। 

ননীর পুতলী তন্থু রবির কিরণ নাহি সয়”। 

গরল অনল জলে পাছে ন। মিলায় ॥ 

উঠ উঠ আরে পুত্র আবাল গোপাল। 

কান্দিয়া ব্যাকুল তোমার গৌধন রাখাল | 

রাখে। না মায়ের বোল না শুন শ্রবণে । 

বারেক রূপের চান্দ দেহ দরশনে ॥ 

, প্রভাতে আইল! পুত্র হেল এত বেলি । 

স্তন পাঁন কর সিয়া ছাড় জলকেলি ॥ . ' 

০ 

না বেশ আভরণ ডালার নেত ধড়ী। 
গড়াগড়ি যায় তোমার শিক্ষা বেত নাড়ি ॥ 

রূপ গুথ বিহরণ সঙরি ভালনা। 

। গানে মাধব কান্দে পড়িয়া ধরণী ॥ 

, গ্বুড়া রাগ। 

কে দিল কুমতি পুত্র সাধিলে শাত্রব | 

পাষাণ হৃদয় তার না হইল দ্রৰ ॥ 

বিষ বাতে হত তৃণ নাহি তৃপ লব । 

এ সব আখিতে আর না দেখিব যাদব ॥ 

আরে দারুণ কানু মুগ্রি তোর বাপ। 

কেন ব৷ জন্মিরা মোরে দিলা এত তাপ ॥ 

কারে এড়ি যাও পুরী হইয়া নির্দয় । 

স্রঙরি সংহতি কর মাধব কর ॥ 

গান্ধার। 

দিনে দিনে করি অনুনয় 

দৃঢ় হস্্যা গেল পরিচয় ॥ 

এথন তখন মনোরথে । 

কোন্ বিধি করিল বিতথে & 

সন্ধি হরি অবিরত পড়ি ধরণী। 

কান্দে বরজ-রমণী ॥ 

নাছি ফাটে হৃদয় পাঁষাণ। 

নাহি যাক্স মুগধ পরাণ ॥ 

এ ছথ ভুজিব কত কাল। 

চিরি চাও এ পাপ কপাল ॥ 

হাঁ হা অভাগিনী গোপ-নারী 

কোন্ দোষে ছাড়িল মুরাঁরি | 

সবে এক রুহি গেল ছুথ। 

* পুন না দেখিৰ চান্দমুখ ॥ 

জন্মে জন্মে কত কৈল পাঁপ। 

,কোন্ মহাজন দিল শাপ॥ 
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তথির কারণ এত তাপ। 

মাধব রচিল বিলাপ॥ 

পারার 

পরায় । 

সকল গোআলা কান্দে হইয়া আকুল। 

সেই রোলে হয়্যা গেল বড়ই তুমুল । 

কেহ গড়াগড়ি কেহ রড়ারড়ি ধায়। 

€সই বিষজলে কেহ প্রবেশিতে চার ॥ 
কৃষ্ণের মহিমা! সবে জানেন হলধর । 

ঈষত হাপিয়! তিহ ধাইল সত্বর ॥ 
ভদ্দবাছু করি বলে নিষেধ উত্তর | 

স্থির হও গোপ সব নহিও কাতর ॥ 

বিষজলে প্রবেশ করিবা অকারণ। 

এখনি উঠিব প্রভু নন্দের নন্দন ॥ 
আমার বচন শুন রহিয়া ক্ষণেক। 

আপন নয়ানে দেখিবা পরতেখ ॥ 

্বরূপে আমার বাক্য যদি হয় মিছ] । 

তবে পাছু যেই কর আপনার ইচ্ছা । 

এ ৰোল শুনিয়৷ সভে হইলা স্থকিত । 

রহিলা ক্রন্দনমুখী চাহিয়। সেই ভিত ! 

জলের ভিতর থাকি নন্দের নন্দন । 

গুনির়া বিলাপ গোপগোপীর ক্রন্দন ॥ 

আপনার প্রিয়স্থান গোকুল নগর । 

ৰদ্ধবান্ধব সব কান্দিয়া বিকল। 
. অনাথ দেখিয়! সব সব্ী সহচরে । 

ব্যথিত হইয়া প্রভু নন্দের গন্দরে ॥ 
সুহূর্তেক ছিল সবে ভূজঙ্গ-বন্ধনে। 

অবহেলে ঠেলিয়! উঠিল! বিদ্যমানে ॥ 
সেই ত ঠেলায় কালি পাসরে আপন! 
- টৈতন্ত পাইয়া! পুন মারিলেক ফণা ॥ 
সন নিশ্বাস এড়ে চাহে এক দিঠি। 

“বদন ভিতরে যেন জলন্ত দিউটা ॥ 

চঞ্চল যুগল জিহি লিহিছে সঙ্গন। 

দেখিয়া গোপাল তারে রুধিল! তখন ॥৷ 
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একমন। 

শীরৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচন ॥ 

কামোদ রাগ। 

রুধষিল বনমালী, পলান নাগ কালি, 

গরুড় সম হরি ধাড়ি ৫)। 
ভ্রমণে শ্রমষুত, কুণগুলী নন্দ-ক্ুত, ৷ 

কৌতুকে ফণিমুণ্ডে চড়ি ॥ 

রঙ্গে জর, রুচিরে অঙ্গ ভঙ্গ, 

সকল কলা আদিগুরু ৷ 

কালিয় বিষধর, শিরসি নটৰর, 

পরম তাগব কারু ॥ 

অমর মুনিবর, সিদ্ধ বিদ্যাধর, 

ছন্দুভি পবন নিনাদে। 

হরিষে ঘন ঘন, কুঙ্গুম বরিষণ, 

জয় জয় শুভ ৰাদ্যে ॥ 

রুচির ফণাতর, অরুণ মণিবর, 

পোৰিন্দ পদ শোভে তহি। 

যেন দিনরাজ, স্থহদ সরসিজ, 

পাইয়া গড (?)আলিঙ্গিহি । 

সহম্র শিরে হরি, বিহরে ফিরি ফিরি? 

দোলত লম্বিত কন্ধরে। 

মাধব বিরচনে, অঙ্গুলি প্রসারণে, 

কালি উগারে রধির গরলে ॥ 

পয়ার। 

জগতনিবাঁস নাচে মাথার উপরে । 

আরো ক্ষণে ক্ষণে তাহে চরণ প্রহারে ॥ 

মুর্ছিত হইল কালি ভগ্ন ফণা-তল। 

& 

'ঝলকে ঝলকে মুখে উগারে গরল.॥ 



দেখিয়া শ্কবামীর ছুঃখ ষতেক রমণী । 

হৃদয়ে জন্মি ল ব্যথা সজলনয়নী ॥ 

অন্বর না সম্বরে ঙ্গের অলঙ্কার । 

সত্তবরে ধাইল ন! বান্ধে কেশভার ॥ 

আগুআন করিয়। হুঃখিত শিশুগণ। 

লোটার়্যা ধরিল গিয়া কৃষ্ণের চরণ ॥ 
ভক্তিভাবে করিল অনেক দণ্ডবৎ। 

ৰলিতে লাগিল কিছু জুড়ি ছুই হাথ । 
খল নিরারণ হেতু তোমার অবতার । 

এ পাপ কালির শান্তি উচিত প্রহার ॥ 

কিব! শক্র কিবা মিত্র সমদরশন । 

কল্যাণ কারণে প্রভু করসি দমন ॥ 

সর্ধভূতে হিত গোসাঞ্ক তুমি অবিবাদ । 

আছুক বরের কাজ ক্রোধেতে পরমা ॥ 

দগ্ুরূপে করিলে অনেকে অনুগ্রহ ৷ 

যাহার প্রসাদে হেল ছুরিত নিগ্রহ ॥ 

কোন্ তপ করিয়া আছিল জন্মে জন্মে। 

কতবা প্রাণীর হিত কিবা মহাধর্মে ॥ 

জগত-নিবাস তোমা করাইল সম্তোষ। 

আজি শুভ দিন কালি হইল নির্দোষ ॥ 

কোন্ বা তপের ফল হইল উহার । 

তৰ পদধূল পরশন অধিকার ॥ 

বাহ! লাগি তপ করে কমলা রমণী। 

তেজির়া সকল কাঁধ্য পত্য হেন জানি ॥ 

না চাহে স্বর্গের বাস পৃথিবীরাজত্ব। 

ব্রহ্মার বৈতব রসাতলের প্রতুত্ব ॥ 

যোগসিদ্ধি নাহি চাছে না চাহে মুকতি। 

মাগে এক পদরেণু ষে তাহে ভকতি ॥ 

সর্প যোটি হইয়া পাইল হেন ধন। . 

কালির সম্পদ কোথ! পায় কোন্ জন ॥ 

ব্বপার সাগর প্রভু তুমি গুণধাম। 

তোমার পদ্দারবিন্দে রহুক প্রণাম ॥ 

] 
ৰ পরম পুরুষ মহাশয় ভগবান । 

| ভূতের নিবাস ভূতম্ব কপ প্রধান ॥ 
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জ্ঞান বিজ্ঞনে বিধি ব্রন্গ স্বরূপ । 

। অনন্ত শকতি অবিদিত গুণরূপ ॥ 

কাল কাল-নাভ কাল-অবয়ব-সাক্ষী। 

| বিশ্বরূপ “বশ্বতষ্া হর্তা কর্তী লিখি ॥ 
 স্রিগুণ বিদিত গুঢ় অনস্ত বিভৃতি। 
: স্থুল-স্ুক্ময় তুমি অনস্তমূরতি ॥ 
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প্রবর্ত নিবর্ত গোসাঞ্ি তুমি সে নিয়ম ।. | 

ৃ কষ রাম অনিরুদ্ধ তুমি সে প্রছ্যন়্। 

। গুণ প্রকাশ সর্বগুণ গাচ্ছাদন। 

৷ গুণবর্তি উপলক্ষ্য গুণ-দরশন ॥ 
৷ আপনার তত্ব তুমি না জান আপনি । 
' অব্যাহত বিহার সকল গুণ জানি ॥ 

হৃধীকেশ পরাৎপর ব্রহ্ম সনাতন। 

সভার অধ্যক্ষ তুমি সভার জীবন ॥ 
৷ জন্ম স্থিতি অন্তকারী কালশক্তিধারী । 

অচেষ্টা অদৃষ্ট হৈয়া কোৌতুকে বিহারি 
যতেক শরীব বৈসে অনস্ত বঙ্গাণ্ডে। 

সকল মোহিত তোমার ক্রীড়া-রসভাণ্ডে ৪. 

কেহ শিষ্ট কেহ দুষ্ট হয় নানা! ষোনি। 

সকল তোমার স্থষ্টি হেন আম জানি ॥ 

শিষ্টজন পালন কারণ অরতারী 1 

দুষ্ট অপরাধী তারে উচিৎ প্রহারি ॥ 

এক নিবেদন করে শুন মহাশয় । | 

বারেক পুত্রের দোষ বাপে কেবা লন । 

ূ না জানিয়া তোমায় করল অপরাধ । 

ক্ষাময়। সকল দোয় করহু প্রসাদ ॥ 

এড় ঝাট প্রভু নাগ তিআগে পরাণ । 

কৃপা কর অভাগীরে কর পতি দান ॥ 

হইলু তোমার দ্রাসী লইলগু শরণ । 
অজ্ঞানে করিলু মোষ ননদের নন্দন ॥ 



৪ এত ত ধদি জাতি কৈল নাগপড়ীগণ । 

-. সরয়ার সাগর প্রভু এড়িলা' তথন। 

.. অনেক শকতি কালি পাইল পরাণ। 
কর জুড়ি ধীরে ধীরে বলে বিদ্যমান ॥ 
স্বভাবে গোসাঞ্চি আমি হই খলজাতি। 
 উপজে দারুণ ক্রোধ জন্মের সংহতি ॥ 
আপনি স্থজিলে তুমি বিষম সংসার । 

- নানাভাবে নানাভূতে নানারূপাকার ॥ 
ন্তার মধ্যে আমি হই পাপ সর্পাতি ৷ 
*স্বভাঁব ছাড়িতে পারে কাহার শকতি ॥ 

'ৰিলাসে তোমার মার়। বড়ই মোহিনী । 
ভার সাক্ষী জগদীশ তুমি সে আপনি ॥ 

“বিচারে আমার দোষ তিলএক নাই। 

 আক্তা কর কি করিব এথনে গোঁসাগ্্ি ॥ 

আবোল শুনিয়া বলে যছুর নন্দন । 
সমুদ্রে স্বরে কালি করহু গমন । 
নিজ পরিকর লৈর৷ ছাড়ি দেহ স্থল। 
'স্থুথে যেন খার লোকে যমুনার জল ॥ 

লোকে যেন ঘোষে এই তোমার নিদেশ। 
তোমা হৈতে তায় কভূ নাহি ভয়লেশ। 

. যেবা এই জলে ন্গান তর্পণ করিয়া । 
বাঁকে উপবাস করি আমা সভরিয়া । 
অর্বপাপ বিমোচন হইবে তাহার । 
পাইবে পরম পদ তরিব সংসার ॥ 
গুন শুন অএ কালি কহিয়ে তোমারে । 

সমুদ্র ছাড়িয়া তুমি আইলা যার ডরে ॥ 
আমার পদের চিহ্ন পাইয়া ফণায়। 
বর না হিংলিবে সেই গরুড় তোমায় ॥ 
এবোল শুনিয়া কালি হয়ফিতমন। 

গোবিদ্দপূজন কৈল লৈয়া নারীগণ ॥ 
নচাক সলিল গন্ধ মহা উতপলে। 

নান! ভঙ্গ্য উপচার নান! পরিমলে ॥ 

বাছিয়া বাছিয়! মণি রত অলঙ্কার | 

পরাদ্ধসংখ্যায় মূলা হয় যার যার ॥ 

ভকতি 'প্রণতি বহু করিয়া পীরিতি। 

সবংশে লড়িল কালি বড়ছু্টমতি ॥ 

সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপ আপনার স্থান। 
পুনরপি নিবাস প্রভর সংবিধান ॥ 
ষেইক্ষণে কালিনাগ করিল পয়াণ। 

তখনি বমুনার জল অমৃত সমান & 

হরিষে সকল লোক করে সান পান । 

কৃষ্ণের প্রসাদে সভে পাইল পরিজ্রাণ ॥ 

জলে থাকি কুলে কৃষ্ণ উঠি হরধিত। 
। শ্রাম সুন্দর দেহ মণিবিভূষিত ॥ 

৷ মুতকলপ হয়্যাছিল গোপ-গো'পীগণ। 

দেখিয়া কানাই বেগে আইল। তখন ॥ 

ধায়্যা নন্দ যশোদ1 দিলেন আলিঙ্গন । 

পাইল পরম সুখ রহিল জীবন ॥ 

শুন শুন অরে ভাই হয়) একচিত। 

জীরুষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধবরচিত ॥ 

শীরবাগ। 

সবে ধন রাম কানাই । 

| হ্বারার্যা পায়াছি তোমা! আর কেহ নাই ॥ 

শ্টাম স্থন্দর কান্ত, সজল জলদ তনু, 

পুলাকন্ত প্রফুল্ল বদন। 

ষেন নিশি পরভাতে, উদয় দিবসনাথে, 

প্রকাশ পাইল পল্মবন ॥ 

“সকল ব্রজের লোক, হরল যে রোগ-শোক, 

পাইয়৷ পরাণধন হরি | 

হরফিত সব জন, ঘন চুঙ্ধ আলিঙ্গন, 

উল্লসিত বল্পব-নাগরী.॥ 

কেহ নাচে কেহ গায়,ফেহ বা! দাগাক়যা চায় 

মাঁবাঁপের পরম উল্লাস। ্ 



কালার পুর্ব বিণ ॥ 
নিরথি হরির আখি, ভরিয়া তাহারে দেখি, 

গীয়ে রূপ না ষায় পিয়াস ॥ 

কেহ নাইয়া কাছে. 
প্রেমে হৃদয় উতরোল। 

নবনব অনুরাগে, বেড়িল গোপিনীভাগে, 

ভূঙ্গে যেন বেড়িল কমল ॥ 

শিশুগণে ধাই ধাই, সম্থোধিয়৷ ভাই ভাই, 

হাম্বারবে গাভী বৎস ফেবে। 

দ্বিজ মাধব কছে, দেৰগণ রঠি চাছে, 

পুরীখণ্ড কাণিদহ আরে ॥ 

কালি-নাগের পূর্বব বিবরণ । 

গোপাল নাচে ভালিরে ভালি। 

গোপীগণ দেই বেড়ি করতালি ॥ ধুয়া। 

গোপ গৌোপী বুষ বৎস সভে আনন্দিত । 

দুই ভাই কোলাকুলী বড় হরষিত | 

আলিয়া ব্রাহ্মণ সব নিজ পরিবারে । 

করিল মঙ্গল বড় বেদ অনুসারে ॥ 

বলিতে লাগিল নন্দে তুমি বড় ল্লাঘ্য। 

ভূজগগ্রা[সিত পুত্র পাইলে বড় ভাগ্য । 

সমুদ্র ছাড়িয়া! কালি আইল ষেকারণ । 

ভার বিবরণ কহি শুন সর্ব জন ॥ 

পূর্বকালে মাসে মাসে নাগ উপহারে। 

বুক্ষতলে দিত কালি গরুড়ে আহ্থারে ॥ 

বিষৰীর্ষ্যে মত্ত কালি কন্রর তনয় । 

গরুড়ে ভাত্তিয়া সে আপনি বলি খায় ॥ 

৮ ্ এ | 

গুনিয়! গরুড় কোপে আইল তথায় ॥ 

ৰাষ পাখা সারিয়া মারিল পাখসাট । 

বিকল হইয়া! কালি নাছি দেখে ৰাট ॥ 

ধত বিবরণ পুছে. 

ূ গুনিয়! 

| রুপার 

পলাইয়! যাইতে আর. নাহি অন্ধ স্থাস। 
কালিন্দীর কূলে আসি পাইল পরিজ্রাণ ॥ 
গরুড়অগম্য সেই হৃদে যেকারণ। 

তার বিবরণ আমি কহিব এখন ॥ 

গুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত। 

ভীকফ্মঙ্গল ছিজ-মাধব-রচিত ॥ 

একদিন গরুভ যমুনা করে চাঁর। 

মীনরাজ ভ্রমি ঝুল লৈয়! পরিবার ॥ 

ক্ষধাতূর খগরাজ গিলে মত্ম্তপতি। 

ভ্রমিয়! বেড়ায় শিশুগণ হঃখমতি ॥ 

আছিল সৌভরি মুনি তপ করিবাৰে £ 

দেখিয়া সদয় মুনি শাপ দিল তারে ॥- 

এজলে গরুড় যদি চরে আর বার। 

ভলপরশনে মৃত্যু হইবে তাহার ॥ 

ূ মুনিশাপ জানে সেই কক্জর তনয়। 
আসিয়া বমুনাহদে বঞ্চিল নির্ভয় ॥ 

পুনরপি কৃম্থ তারে দিল নিজ স্থান। 
| সংক্ষেপে কহিল কথ! পুরাপপ্রমাণ 

হেনই সময়ে তথা হৈল সন্ধ্যাকাল। 
ক্ষুধায় ভূষ্ণায় শ্রাস্ত সকল গোআল ॥: 

সেই যষুনার কুলে নিজপাঁল লয়্যা। 

৷ নিদ্রায় পীড়িত সভে থাকিল শুইয়া ॥ 

1 হেনকালে দ্বাবান্সি আইল সেই ঠাই 1. | 

| টৈতন্ত পাইর়। সনে ভাকে পরিরাই 

| কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ রাম মহগবল। 
৷ হের তোর বন্ধন পোড়ে দাবানল ॥ 

র তোমাবহি আমি সব নাহি জানি জান ।' 

। এবার স্কটে সষ্ভার কর পরিভ্রাণ ॥ 
করুখাবামী দেব চক্রপাণি। 

আননচন্ত্ে পীলেন আপনি ॥. 



যি 

স্কষ্চের প্রসাদে প্রাণ পাইল সবংশে। 
“অন্মুভৰ জানি স্ততিবচনে প্রশংসে ॥ 

'রজনীপ্রভাতে উদয় দিনকর 
জ্ঞাতি গোত্র ল্য ঘরে চলিলা বছুবর 

যেই জন গুনে এই কালিয় দমন । 
'কর্প হৈতে কু তার নাহিক মরণ।॥ 

স্তন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত। 
'িকষ্মলল ছিজ-মাধব-রচিত ॥ 

প্রলন্যাহর বধ । 

দেখ শ্টাম সুন্দর কান। 

'চালাক়্যা গোধন ধন, 
_.. সুন্দাবনে করিল পয়াণ ॥ 

এই সব প্রকারে কপট নন্দবাল]। 

-ক্লামের সহিত বজে করে নানা খেলা ॥ 

নিদীঘ সময় আসি করিল প্রবেশ ॥ 

ব্ুন্দাবন গুণ দেখি বসস্ত প্রবেশ ॥ 

সপর্বতউপরে বহে নদ-নদী ঝরে। 
 তরু-লতা শিপ্ধ সব পাইয়া শিখরে ॥ 

_অরোবর তরঙ্গ বিহরে সমীরণ। 
কোমল বালুক1 সব উড়াকস সঘন ॥ 

তিলএক নিদাঘ ন! জানে বনবাসী। 
পরম শীতল রবিকর নাহি পশি। 

ফলে দলে শোভিত তরুলতাগণ। 

নানা পক্ষমুগনাদ অতি স্থশোভন ॥ 

“এসেই বনে রামক্ুত্ করিল পয়াঁণ। 
. শিশুরশ লৈয়।. রঙ্গে ধেস্থ আগুয়ান ॥ 

প্রবাল বিচিত্র ধাতু শিখগ্ুতৃষণ। 
'. বিচিত্র চলন গতি সুর্লীমোহন ॥ 
: পরম সানন্দে নাচে গাত্ জনেজন । 
' “বেগুন বিশাল রখ পুরে 'খনে ঘন 1. 

সঙ্গে গোপশিশুগণ, 

শ্রীকষ্-মঙ্গল। 

দেবরূপী করি তার1 বাখানে গোপালে। 

নটের প্রশংসা যেন হয় নটমেলে ॥ 

সুকুমার ছুই ভাই কাকপক্ষধর | 

ঠেলাঠেলি মল্লযুদ্ধ করি নিরস্তর ॥ 

শিশু সঙ্গে নান! রঙ্গে খেলে ছুই ভাই। 

গোপর্পে প্রলম্ব আইল সেই ঠাই ॥ 

হরিয়া লইতে রামকৃষ্ণ ছুইজনা | 

দেখিয়া গোবন্দ তায়ে পাতিল মন্ত্রণ। ॥ 

নিধনউপায় তার চিস্তি মনেমন। 

ভাই ভাই বলি তারে তৈল! সম্ভাষণ ॥ 

তবে সব শিশু প্রতি ডাফিল তখন। 

এক যুক্তি বলি ভাই শুন সর্বজন ॥ 
এবোল শুনিয়া শিশু আইলা তথন। 

কহিবারে লাগিল। খেলার বিবরণ ॥ 

ছুই ভাই হৈব ছুই প্রধান করিয়া! । 

জনে জনে দিব থেড়ি সমান বুঝিয়া ॥ 

থে যারে ছুইব তারে বহাইব ধরিয়া । 
জিনিয়! চড়িব কান্দে বহির হারিয়া ॥ 

এ বোল শুনিয়। সভে হরষিত মন। 

রামকৃষ্ণ প্রধান করিলা দুইজন ॥ 

দুই ভাগ হয়্যা শিশু রহিল গিয়া আগে । 

প্রলন্য পাঁড়য়! গেল কৃষ্ণের বিভাগে ॥ 

হাসিতে খেলিতে সভে ধেনু চরাইয়া। 

ভাগারী বটের গলে মিলিল৷ আসিয়া ॥ 

জিনিলা বলাই বীরগণের সংহতি । 

হারিল! কপট শিশু-পাল যহ্ুপ্রতি ॥ 

আপনি গোবিন্দ কান্ধে করিল ক্দামে। 

ভদ্র রুষসেনে প্রলম্ব বগরামে ॥ 

সীমায় আনিয়া সভে এড়ি ওলাইয়া । 
ৃ পলায় প্রলম্ব শূন্যে বলাই লইয়া ॥ . 
শ্তামলবরণ পাপ অনুর অধমে। 
হেম আভরণ তুজে ধরে অনুপামে ॥ 



বর্ষাকাল ৰ্ণন । 

তাহার উপরে শোভে রোহিনীনন্দন । 

সতড়িত মেঘে যেন চন্দ্রের করণ ॥ 

তাহ! দেখ বলাই পাইল ভয়লেশ। 

ক্ষণেক রহিয়! মার জানিল বিশেষ ॥ 

বৈরি ভ্রিনিয়া ক্রোধ পাইল হলধরে । 

দু এক মুষ্টিবাত মারি তার শিরে ॥ 

পর্বভ উপরে যেন হয় বজাঘাত। 

খণ্ড খণ্ড হৈল মুণ্ড ঘন রক্তপাত ॥ 

ভয়ঙ্কর ডাক ছাড়ি পড়ে মহীতলে। 

বেন স্বরপতি অস্ত্র এড়িল অচল ॥ 

মইল প্রলম্ব বীর দেখে শিগুগণ। 

বিল্ময়হৃদয়ে রামে বাখানে তখন ॥ 

বিপক্ষ লজ্বিয় বন্ধু লইয়া কুশলে 1 

জনে জনে আলিঙ্গন দিল কুতৃহলে ॥ 

হরযিতে স্থরকুল সুগন্ধি কুস্থমে। 

হলধর উপরে করিল বরিষণে ॥ 

সাধু সাধু মহাবীর অসীমবিক্রমে। 
ত্রিভু বনে মহাবীর নাহি তোর সমে ॥ 

বলরাম বাখানিয়া যত শিশুগণ । 

প্রশংসা করিয়া সভে করিল। গমন ॥ 

শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত। 

'করীকৃষ্ণ-মঙ্গল ্িজ-মাধব রচিত ॥ 

ব্রীকৃ্ণের দ্বিতীয়বার দাবাগ্লিপান । 

'শিশুগণ লয়্যা ফেরি করি দামোদর । 

তূণলোভে গেল পাল পর্ধ্বতকন্দর ॥ 

অজ। মহিষ বুষ ধেনু বসগণ। 

দাবাগি শঙ্কায় ধায়্যা বুলি বনেবন ॥ 

না দেখিয়া ধেমু তথা ব্রজশিশ্তগণ । 

লড়িলা সত্বরে তার! উদ্দেশকারণ ॥ 

% 

র 
ূ 
ূ 
ৰ 
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দেখিয়! খুরের চিহ্ন যাই কথোদুরে । 
দশনবিচ্ছিন্ন তৃণ পাইল প্রচুরে ॥ 
সেই অনুদারে আসিয়' কুঞ্জবন। 
দেখিল গোধন সব করিছে ক্রন্দন ॥ 

নাম ধর ধর কৃষ্ণ ডাক হরষিতে। 

শুনিষ্াা সম্মতি পাল দেই চারিভিতে ॥ 

ক্ষুধায় তৃষ্গায় শ্রান্ত আকুল গোআল। 

আইলা বিরিন্দাধনে লয়! নিজ পাল ॥ 

হেনকালে দাবাগ্রি আইল সেইখানে । 

একাক্কারে পোড়ে বন প্রচণ্ড পবনে ॥ 

দেখিয়। বড়ই ভয় পাইল গোপগণ। 

ডাকিয়। কঞ্চেরে সভে য়্যা একমন ॥ 

কৃঙ্ কৃষ্ণ মহাধার্য্য অসীমবিক্রম | 

পুড়িতে আইসে অগ্নি কর উপশম ॥ 

তুমি পতি তুমি জ্ঞাতি তোমার পরিবার । 

বার এক কৃপাময় কর প্রতিকার ॥ 

বান্ধবকরুণ! শুনি দেব যছুরায়। 

তি মুদি থাকহ সভে না করিহ ভয় ॥ 

রুষ্ণের বচনে সভে বুঁজিল নয়ানে । 
পীলেন আনল হরি নিজ চন্দ্রাননে ॥ 

নয়ন মেলিয়া চাহি নাহিক আনল । 

কৃষ্ণ প্রশংসিয়া গেল! ভাণ্ডীরবটতল ॥ 

দ্বিজ মাধব কহে বেলি আসকাল। 

শিঙ্গ। বাজাইয়। ঘরে চলিলা গোপাল ॥ 

বর্ষ কাল ব্ণন। 

চলি যায় গোপাল আনন্দ করি রঙ্গে | : 

ঘত সহচরগণ ধেন্ত বস সঙ্গে 

শিশুগণ সঙ্গে করি আইল নিজ পুরী । 

দেখিয়া আনন্দ বড় পাইল গোপনারী: | 

৬৩" 



 ক্ষণেক বিরহে যার বুগশত গুণে। 
ও | ধনজন কিছু তার নাহি লয় মনে ॥ 

 মাবাপের আগে কথা কহে শিশুগণ। 
প্রল্থ মারিয়! অগ্রি পীল! নারায়ণ ॥ 

বড় অদভূত আজু দেখিক্ু নয়ানে। 

_লেউটিয়া ঘরে আইল কান্ুর কারণে ॥ 
বৃদ্ধ বুদ্ধ গোপ সব শুনিয়া বচন। 

_দেববূপী করিয়! জানিল দুইজন ॥ 
এইরূপে নন্দালয় আছেন হৃবীকেশ। 

ৰঞ্চিল! নিদাৰ কৃষ্ণ বরিষ! প্রবেশ ॥ 

নীল কুঞ্চিত কেশ উদয় আকাশে 

অবেকত ব্রন্ধ ফেন সগুণ প্রকাশে 1 
অষ্টমাস ক্ষিভিরস কইল দ্বিবাকরে। 
সময় পাইয়া! ষেন দেই একেবারে ॥ 

ৰাহুবেগে প্রকম্পিত সতড়িত ঘন। 

_ৰরিষে জীবন যেন সকরুণ জন ॥ 
: ব্লব্করে,শুখাইয়া ছিল মহীতল। 
জল পায় তুষ্ট ষেন হৈল কাম্য ফল ॥ 
_নিশিমুখে সুবিদিত চন্দ্র তারাজালে 1 
 পাষত্তীথণ্ডিত বেদ যেন কলিকালে । 

মেঘধবনি শুনিয়! ফুকরে ভেকগণ। 

_নিগম পাইয়। যেন বাচাল ব্রাহ্মণ ॥ 
 ্ষুত্রন্দীজলে ব্যাপিত উচ্চ পথ 
আপ্রকৃত জনে যেন হইল সম্পদ ॥ 
কবির সম্পদ দেখি কষকে সন্তোষ । 

স্ুনিগণ সম্তাপ না জানে দৈব দোষ & 
জলম্থপ বনবাস সলিল সেচনে। 

পরম সন্তোষ েন হরির সেবনে ॥ 

সর্কানদীসঙম পাইয়া জলনিধি। 
পরম চঞ্চল চণ্ড নাম নিরবধি । 

লৰ নব তৃগ পথে হয় অবিদিত। 
'ক্রালিবণে বেদ যেন দ্থিদ অনাহিত ॥ 

লোকবন্ধু মেঘ যেন অস্থির চপলা 1, 
| শণবান্ পতি যেন অস্থির অবলা ॥ 

নিগুণ ইন্দ্রের ধন্ সগুণ প্রকাশে । 
ব্যক্ত গুণচয় যেন নিগুণ পুরুষে ॥ 

| মেষের উদয়ে শিখী নাচে ঘনেঘন। 

গৃহে উতসব ষেন শিষ্ট আগমন ॥ 

জল পায়্যা গুক্কবৃক্ষ হয় নান! বৃদ্ধি । 

তপস্তার আগু যেন মমোরথসিগি ॥ 

ূ সরোবরসলিলে সারস কুলকেলি ! 

| অনাচার গৃহে যেন শ্রাম্যজন মেলি ॥ 

| বারিধারা পতনে ভাঙ্গিল ক্ষেত্রমালি। 

ৰ পাষণীর বাদ যেন বেদ হরে কালি ॥. 

। বরিষণ করে মেষ জগতের হিত। 

| দ্বিজবাক্য ফবে ষেন সময় উচিত ॥ 

ূ ফলে পুণ্পে বৃন্দাবন অতি মনোহর । 

৷ পাকিল খায় জাম দেখিতে সুন্দর । 

| আনন্দিত নন্দন্থৃত বিহরে তথাই। 

ূ তরুতলে রহি রহি গোধন চরাই ॥ 

বরিষণকালে থাকে গুহার ভিতরে |. 

দধিভাত খায় সভে পাষাণ উপরে ॥ 

ঠায় ঠায় চরি পাল পুরয়ে উদর। 

হগ্ধবতী গাবী সব দেখিভে নুন্দর ॥ 

শিশু সঙ্গে রামকৃষ্ণ লর্যা নিজ পাল। 

বিহানে গোঠেরে যায় আইসে বিকাল 

এইরূপ বরিষ! বঞ্চিল! শ্রীনিবাস । 
স্থখদ শরত ধাতু করিল প্রকাশ ॥ 

শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত। 
শ্্রক্চ-মঙ্গল দ্বিজ-মাধব রচিত ॥ 



 শরৎ.কাল বর্ণন । . 

শুভ্র বারিধর. 

মন্দ গন্ধবছে গতি । 
প্রসন্ন সলিল, বিকচ কমল, 

হুষ্ট ধেন শুদ্ধমতি ॥ 

আওত শরতখ্খতু বহুগুণশালী। 

স্বর হর কেলিক্লারস কুতুহলী ॥ ধুয়া 

»হীধরে জল 

নাহি ঝরে কোন ঠাই । 

জ্ঞানি জনে যেন কালে দেই জ্ঞান 
বুঝিয়! কথায় না দেই ॥. 

জলচরগণ জলের শোষণ 
না জানে বিরহন্থখে। 

দিনে দিনে যেন 

না জানে গৃহ মুরুখে ॥ 

লন লন্গ মহী 

আম হবে তরুলতা।: 

দ্বিজ মাধবে কহে স্মধীর বিগ্রহে 

বিচারে ছাড়ে মমতা ॥ 

পয়ার। 

শরতে.শরতে গেল সমুদ্রচাপল্য | . 

গগনের ঘোর মেঘ দুয়ের আবল্য ॥. 

দল রাখিবারে লি বাদ্ধেত কযাণ। 
যেন যোগী জ্ঞান বান্ধি রাখিল পরাণ ॥. | 

দিনকরতাপে শশী হরে নিশি 
সু খ । -.. 

বেন বছচান্দ হরে গোপীজনছুখে ॥ ৰ 

অখগুমগ্ল বিধু তারাগণযুত | মি 

বিঝুচক্রমধ্যে যেন সাজে নন্দন ॥ 

স্থগন্ধি কুল্সুম-বনে বিহরে সমীর ॥ 

রজনী দিবসে লৌক জুষ্ণায় শরীর ॥. 

€্ 

অমল অন্বর 

' ঝরে নিরস্তর 

আবু হয় ক্ষীণ 

পঙ্ক বিমোচই 

এ রি ঢা 

গাবী সী পক্ষিন্ী গোপিনী ্দাারী নন 
পুম্পিনী হইল সব বরজনাগরী ॥ 
চটি 

ব্রেলোক্যরিজয়ী যাহে রুষ্ণ হলধর ॥. 
গ্রামে গ্রামে ইন্দ্রধবজ উঠিল অপার। 

বড় হরষিত লোক দেশের আচার ॥.. 

বাণিজ্য করিতে লোক লড়িল বিদেশে। 

নৃপতি পয়াণ বনে পরম হরিষে ॥ 
সন্গ্যানী তপন্থী গেল ভ্রমিতে অরণ্য । 

গৃহস্থ লোক বেচে-কিনে নিজ ধন-ধান্ত-॥ 

সিদ্ধ পুরুষ সব সাধে নিজ কায়।.:,. 

,সর্ধলোক সুখ হৈল.শরত সময় 1. . 
স্থখদ বৃন্দাবন বৈকুগ্ই-অভিন্ন॥ : "" 

বিহরে যাদব তাহে গন! দিন দিন;॥: 

শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত। 
সিরা দ্বিজ-মাধব-রচিত ॥ : .. 

শ্রীকৃষ্ণের দিলা নার 

শিরে মনোহর চন্দ্রকচুড়। 

কর্ণে ভূষণ কর্ণিকাফুল । 

চির পরিধান কনয়। কান্তি । 

হৃদয় ভূষণ বৈজয়্তী ॥ 

গৌকুলের চান্দ নন্দের কান্ুু। 

মোহন বেশ নটবর তনু ॥ 

লোল বিলোল ঈষত হাঁস। 
রুচির মুখ চান্দ-পরকাশ ॥ 

অধবে অমিয়া পুরে মুরুলী। 

বিবরে বিবরে লোল অঙ্গুলী ॥ 

রত্ব আভরণ অঙ্গভৃষণ। 

মুখর নস্রীর চারু নয়ন ॥ 

| 
ূ 
ূ 

ছু 



ঈঙ্গে সহচর বিমল গায় । 
রঙ্গে রঙ্গে আগু যাদব রায় ॥ 
নিঁজ পাাস্থজ কেলিসদন। 

সুনি-মনোহর বিরিন্দাবন.॥ 
খেস্ছ জয়্যা হরি প্রবেশে তাহে। 

ঘি "মাধব এহ রস গাছে । 

রা পয়ার। 

বনে বনে বনমালী চরাইয়া! ধেনু। 
শিশুগণ সঙ্গে রে পুরে মন্দ বেণু। 

হুম্বর বংশীর নাদ পুরি ঘনেষন। 
শুনিয়া গোপিফাগণ হরল' চেতন ॥ 

অনেক যতনে কিছু স্থির কৈল মন। 

আপনা আপনি সভে বলিছে বচন ॥ 
শুন শুন আলো! সবি মুগ্রিং অভাগিনী। 
নথিতে না পাই সে নাগর যছুমণি 1 

শিশুগণ সঙ্গে হরি বেড়ায় কুঞ্জবনে। 

মধুর মুরলীনাদ পুরি ঘনে ঘনে ॥ 
বঙ্গ নয়নে চাহি ঈষত বদনে। 
উন্নত লহ্ষিত না” সুন্দর শ্রবণে ॥ 

সে চজ্মবদন মুখ দেখিল যে জন। 

ধন্ত ক্ষিতিজন্ম তার সফপ জীবন ॥ 

কোন্ জন্মে কিবা তপ করিছিল ধেনু। 

সে চারু অধরনুধো পিয়ে অনুদিস্থ ॥ 
পৃথিবী জিনিয়া! বশ ধরে বৃন্দাবন । 
অহনিশি ভ্রমে যাহে সে চরণধন ॥ 
পক্ষযোনি হয়্যা ধন্ত কুরঙগনয়নী । 

_নিজপতি সঙ্গে থাকে ভেটে যহুমণি ॥ 

“ম্বেখিরা ক্ষষেণের সেই মনোহর বেশ। 
ধুর সুরলীধবনি শুনিকপ বিশেষ ॥ 
'বিমান-গমনে বত অমর নাগরী' । 
ক্যামে অচেতন হই পড়ে চলি চলি ॥* 
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০ *০ 85 ২ পল তি 

৪ এত 

। মুকত-কবরীভার মুক্ত নীবিবন্ধ। 
দাগডাইয়া চাহে পতি-প্রেমে হচ্্যা অন্ধ ॥ ্ 

। আছুক আনের কাজ শ্রবণের স্থুখে । 
গাভী বৎস রহি চাহে ভূণ অশ্রু মুখে ॥ 

 পক্ষরূপে মুনি সব নিবনি কাননে । 
র বৃক্ষতলে বংশীধবনি শুনি একমনে ॥ 
হরিতে নদীগণ গুনি মন্দ বেণু। 
আবর্ত-আকার কামবেগে ভগ্রতনু ॥ 

তরঙ্গ তরল করে কমল প্রদ্দান। 
৷ আলিঙ্কে চরণধুগ প্যায়। সম্থিধান ॥ 
' ব্লবিকরে গাবী কৃষ্ণ চরায় যখন । 

পাস পাত পক সক, 
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রর দেখিয়। জলদ নিজ বান্ধবে তখন ॥ 

অপার কুস্থম বৃষ্টি বরে সেই বনে। 
নিজ তন্থ অভিপত্র ধরিয়া গগনে ॥ 

! ধন্ত ধন্য পুলিন রমণী বনচারী। 
। হরে কামজ্বালা হগ্পদ-রেণু ধরি ॥ 
। ধন্ত গোবদ্ধন গিরি হয় মুখ্য দাসে। 
র ছলভ চরণধন দেখে অনায়াসে ॥ 
৷ তক্তিভাবে ভূবন করয়ে কুতৃহলে। 
 স্থচাু সলিল তৃণ নীল উতপলে। 
_ শিশুগণ সঙ্গে রঙ্গে চরাইয়া ধেজ। 

বেড়ায় যাদবানন্দ পুরি মন্দ বেণু॥ 
কান্ধে ছাঁদন দড়ি করে গোঠলড়ি। 

| ক্কাথে বিষণ বেত্র দিয়ে নেত ধড়ি ॥ 
দেখিয়া কৃষ্ণের বেশ জগ-অনুপম। 
পদেক চলিতে শক্তি না ধরে জঙ্গম॥ 
পল্লব পুলকে অতি আকুল স্থাবর । 
প্রেমেতে শিশিরধারা বহে নিরস্তর ॥ 
জন্মে জন্মে সাঁধ্যাছিল এ পদপল্লব। 

৷ তেগি সখ ভুঙে তারা হ্ইস্কা বল্লভ ॥ 
আমিসব অভ !গিনী: গোয়ালা রমণী। 
কেমনে পাইব গস ছলভ যছমণি ॥ 
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এই অন্ুমানে গোপকুমারি কাগণ। নীপতরু বরে, |... উঠিয়া পন্থরে, 

কৃষ্ণ পাইবারে যুক্তি স্থজিল তখন ॥ টীর বাদ্ধি ভালে ভালে। ... . 
গুন গুন অরে ভাই হয় একচিত। | নূপুর ঘাঘর, সব রধ কর) 

শ্রীকষ-মঙ্গল দ্বিজ-মাধব-রচিত ॥. . অস্বর সন্বরি ভালে. . ্ 
ডি অঙ্গ মারি মারি, হাঁস গত্িহরি, 

গোপীদিগের কাত্যায়নী ব্রত রহিল বারি নেহাক্ি। 
ভাবে মনে মনে, : দেখিব গরখনে, 

| ০০০০০ _. কিব্ূপ করে গোআলী ॥ রি 
আইল হেমস্ত, খতু পুণ্যবস্ত, বড় রঙ্গিয়া নাগর হরি। ৭, 

প্রথম অস্ত্রাণ মাসে। সব সহচর, সঙ্গে লুকাইল, 

'আভীরী কুমারীগণ, অন্ুদিন অনুক্ষণ, বসন করির। চুষি ॥ 8 
কুষ্ণপতি অভিলাষে ক্রীড়! অৰসানে, সব বতীর্থথে, 

কাত্যারনীব্রত, করে হুসজ্জিত, কূলে চাহে একমুখী । 0. 

প্রভাতে কালিন্দী তীরে । না দেখি মুকুল, পরম আকুল, 
বানুকা রচিত, . . মুর্তি আনন্দিত, কানে হয়া মনোদুখী রি 

পুজে নান! উপহারে ॥ আপন! আপনি, চিত্তে অনুষানি, 
নরহরি অহরি, .. অরাম এ হরি, পড়িল বিষম গোল। .. ,. .. 

মন্ত্রজপে হস্্যা এক মতি । খোজ পাজ এক, নাহি পর্নকেখ, 

কাত্যায়নি মহামায়ে, পতি দেহ নন্দপোএ, গুপত চতুর চোর ॥ 
দেহ পতি করে! পরগতি ॥ দ্বিজ মাধব রস ভাষে। | 

পুজা অবসানে, সব গোপীগণে, | শীতে ভীত তন, কাপে কন্তাগণ, 

নিজ্জন বুঝিয়া কুলে । হরি মনে মনে হালে ॥ 

'তেজি নিজ বাসে, হাস্ত-পরিহাসে, ২ 

কেলি করে উলি জলে ॥ জীরাগ। রা 

এক দিন তহ্ছি, নাগর কানাই, | নিত্য নিত্য খেলি এই যমুনার জলে। 

লগা সহচরগণে ॥ চোর ধাউড় নাহি জানি কোন কালে ॥ 

চপ্ডকা-সেবন, ফলের কারণ, আজু কেন হেন বিপরীত। 

আইলা হাস্ত বদনে ॥ কুলে বসন নাহি আচ্ষিত ॥ 

নরহরি অহর্ি, অরাম এ হরি, কোন্ বুদ্ধি করিমু এখন | 

হরিয়া লইল বসন। কোথা গেলে পাইব বসন। 

"আপন রভলে, .. মন মজিক়্াছে, |. কেমনে উঠিব বিবসনে। 
.. নাহি দেখে সথীগণ॥ শীতে,জলে বা থাকিবু কপ্োক্পে৮. 



০ ফ্েবাত্মার যাইব মন্দিরে |. . 

কোন লাজে ধরিব শরীরে ॥ 

“বড় আশে চণ্ডিকা আরাধিল |. 

পাপ কর্ধে ব্রত ভঙ্গ হৈল। 

- নিজপতি পাইব গোপিকা। 
এইহেতু বা লি বিভীবিক। ॥ 

 বছিজ'মাধব বিরচনে। 

ছুখ ভাবি কান্দে কন্তাগণে ॥ 

পয়ার। 

ডাকিয়া বলে বশোদা-নন্দন । 

উঠি আইস পাইবা বদন ॥ 

হাসি হাসি কৃষ্ণ বলে ঘনেঘন। 
না কর বিষাদ হের শুন কন্তাগণ ॥. 

চণ্ডিকা ব্রতের ফল হৈল বিদ্যমান । 
পরম সুদৃঢ় কথা কভু নহে আন। 

আজি হৈতে তুমি সব আমার রমণী । 
আমি নিজে পতি এই কহিল কাহিনী ॥ . 

কেন হুঃখ পাও জলের ভিতর । 

আসিয়৷ আপন বস্ত্র লহত সত্বর ॥ 

একেএকে কর আগমন । 

নহে বা আসিম্তা লহ যেই লয় মন । 

এ বোল শুনিয়া সভে সচকিত হয়্যা । 

 সন্্রমে সাক জলে নাবিল ত গিয়া ॥.. 
অন্তরে হরিষ বাহে বড়ই সাধ্বস। 
নব পরিচয় অনুভব নহে রস॥ 

অধিকে সমুখে দেখি নিজ ভাই অগ্রে। 

কেমতে লেঙ্গট হয়া যাব তার ভগ্রে॥ 

,এতেক চিন্তিয্া সেই সলিলে থাকিয়া 

. ধীরে ধীরে বলে কিছু বিনয় করিয়া 1 
সে সব রহ শুন হয়া এক চিত।. 
হীরক মঙ্গল ছিদ য্ধব চিত ঃ 
ভাস. 

শ্তামল স্থন্দর হরি, 

যাইব রাজার ঠাই, 

ভৈরবী রাগ ।. | 

হরি পরিহাসে ঘন, লজ্জিত কুমারীগণ, 
প্রেমে পুলকে মৃগ আখি । 

অন্টোন্তে জনে জন, ঘন মুখ নিরীক্ষণ, 

হাসি হাসি কহে অধোমুখী ॥ 
হে শ্ররজ্ দেহ বসন ছোড়ি'মেরি। 

এ তেরি উচিৎ নহে, শুন হে করুণাময়, 
শীতে কম্পিত তনু হেরি ॥ ধুয়া ॥ 

যতগণি বাস তেরি, 
আজু হামু নিশ্চয় কিন্করী। 

র তুজগত বিধি, হঙ তুয়া গুণনিধি, 
করাহ বসন শিরে ধরি ॥ 

তেজ তেজ ও বিহার, হের করে"! পরিহার, 
রাখহ বারেক মান ধনে। 

ধরম করম গতি, জান তুমি মহামতি, 
তোমারে কি বুঝাইব আনে & 

ববে নাহি শুন বোল, শুনছে অশ্বর-চোর, 
আমারে না দিহ কিছু দোষ। 

নিবেদিব গিয়া এই, 
ভাল মন্দ না করিহ রোষ। 

না শুনে বচন হরি, : না দেয় বসন ছাড়ি, : 
. গোপীও না ছাড়ে রাজবল। 

দ্বিজ মাধব কহে, শুন হেযাদব রায়, 

অধিক করা এত উতরোল | 

বরাড়ী রাগ। 

স্বরূপে কহিল শুন গোআলার বি। 

ধরিয়! বান্ধিয়া আমি কারে রাখিআছি 

আপুনার স্থথে গিক্সা করছ গোছাঁরি। 

ঃ কংসের শকতি আমা কি.করিতে পারি ঞ&. 



গোআলিনি গহের আএ আএ, 

কত বড়ই করলি মিছা! কাজে 1 . 
বসন হুরিয়া হরি ফৈল পরিহাস ।- 

দখিব মন্দিরে আজি যাষে কোন লাজো।ধুয়া | মন্দিরে বাইতে কারে! নাহি লন্ম মন।' 

বুঝিলু চাতুরিপণ! থাকুক তোমার | 
এক্ধপে দাসী যদি হইবে আমার ॥ 
বসন আলিয়া লহ আপনা চাহিয়া । 

নহে বা দেখিবি আজি ফেলিনু চিরিয়া ॥ 

নন্দের সুন্দর যত দেখায় তরাস। 

শুনিয়া গোপিনীসব বুঝিল নৈরাশ ॥ 
বাম করে যোনি ঢাকি সব্যে পয়োধর । 

লাজ ভয় ত্যজিয়! গেলেন নীপতল ॥ 

ডালের বসন কৃষ্ণ কান্ধে পাড়ি পাড়ি। 

দেখিয়া! অক্ষত যোনি হাসে বনমালী ॥ 

ব্রতী হয়্যা জলে কেন থাকি বিবসনে । 

এবড় বিষম পাঁপ ঘুচিবে কেমনে ॥ 

তবে সে এড়াও দোষ কহিল তোমারে । 

কর জুড়ি শিরে যদি প্রণম আমারে ॥ 
হুইব ব্রতের ফল কহিল নিশ্চল । 

গুন গুণবতি আর নহিও বিফল ॥ 

বুঝিয়া কাজের গতি শিরে জোড় হাথ । 

প্রণমে গোপিকা অঙ্গ 'দখে যছুনাথ ॥ 

কৌতুকে বঞ্চিয়া ফেলি দিলেন বসনে । 
দ্বিজ মাধব কহে হাসে শিশুগণে ॥ 

গোপীদিগের গৃহে গঘন। 
পয়ার। 

খানি খানি করি বস্ত্র দেই ফেলাইয়া। 

হাথ পাতি গোপীসব লয় ধায়্যা ধায়্যা ॥ 

যার যেই চিনিয়৷ করিল পরিধান। 
গিকাব্রতের ফল হৈল বিদ্যমান ॥ 

বে কাজে করিল! ব্রত হইল সফল। 

আমি তোমার নিজ পতি কহিল নিশ্চল । 

দেখিয়া সদয় কৃষ্ণ বলিছে তখন । 

ূ হইবে বিরিন্দাবনে শরত যামিনী । 

। ৰঞ্চিব অনঙ্গ-রঙ্গ শুনহ কামিনী ॥ 

এত বলি হৈল তমু নাহি যায় ঘর। 

লড় লড় ঝাট কি বলিব পরিকর ॥ 

গড়িয়া ধাইতে কারে নহিল সচিত - 
বনে বনে লড়িলা যাহার নিয়োজিত &॥ .. 

| ূ আসিয়া আপন ঘরে মিলিলা তখন । .. 

গৃহ-সহচী আগে কহে জনেজন॥ ৃ 

শুন শুন অরে ভাই হঙ্ন্া একচিত। -. 

শ্রীকুষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ-মাধব-রচিত ॥ 

ৰ টি | 

| 
ূ বরাড়ী রাগ । 

। সাত পাঁচ সথী মেলি, যমুনায় জল-কেলি,' 

আছিলু পরম কুতুহলে | 

৷ কুলের বসন মোর, নিল যে কালিয়া চোর, . 

নাজানি গো হরিল কোন্ ছলে ॥ 

প্রাণের সহিগো, 

ূ কোনক্ষণে যমুনারে, গেলু 

ূ মরণ অধিক লাজে গেলু। 

| কদথের তলে চোর, বসন হরিল যোর, 

|]. প্রুহাসি হাসি করি পরিহাসে। প্র 

লাঁজভয়ে হেটমুখী, সজল কাজল আঁখি, . 

নাজানি কি করি তরাসে॥ ৃ 

সাম দান দণ্ড ভেদে, বুঝাইল নানা বিধে, 
অসমসাহস বড় চোর! . 

না মানে নিষেধ কিছু, হারার । করে শি 

শুনিয়া হৃদয় উতরোল ॥ ॥. | 



সু. 

বারা কাজের গতি টিনার 
ভেকখবণে পাইন বসন । 

'ছিজ মাধর কর, 

কে কুঝিবে তাহার করণ ॥ 
শারিানহা০০০৮ 

 পোসীদিগের ্রীকৃফ-দশনীর্থ মন্ত্র । 

 পরার। 

 জ্রইসব কর্ন কহিয়া গোপীগণ । 
* আপনা আপুনি সভে পাতিআর় মন ॥ 
.. দেখিরা গৌঁপাল প্রাণ ধরিতে না পারি । 
্ না দেখি সে বিক্লহ-আনলে পুড়িমরি | 

- ধনজন ষন্দি় কিছুই নাহি বাসে । 
. আহনিশি মমৌরথ বঞ্চি ভার পাশে ॥. 

 নকনন ভরিষ্া রূপ দেখি নিরন্তর । 

অনজ-বিহার করি নিকুঞ্জ ভিতর ॥ 

- শ্ই সব ভাবনে আকুল সর্বজন । 

রা তাহার উপার যুক্তি স্থজিল তখন ॥ 

-. সবি ছগ্চ আঁদি রসে সাজিয়া পসরা ॥ 
» সঙ্ীগণ মিল বিকে চলিল মথুরা ॥ 

: সেই ছলে বাটে কানু ভেটিব সানন্দে। 
রর তবে আর দিন সতে চলিল আননো ॥ 

র্ “লে সব রহহ্য শুন হয়্যা একচিত। 
৫ আক, মঙ্গল দ্বিজ-মাধ্ব-রচিত ॥ 

পেপসি 

দানখণগু । 

. রাগ | 

'স্কঞ্চের আলাপে গে+পী মোহিত হুইয়!। 

বঞ্চিত না পারে ঘরে মন্দির লইয়া ॥ 

র জান গ্থহের কম্দ না চাছে অপনা। 
বন উদিত যতি কনর ভাবনা ॥ | 

রষিক যাদবরার, 

| শাঙকী স্বামীর বোল কেধল যন্ত্র । 
একঠীই*হ্ক্্যা সন্ভে করিল মন্ত্রণা &. - 
স্বত ঘোল দধি ছলে সাজিরা! পসরা । : 

ষাঁইব বিকির ছলে. নগর মথুর! & 
ষাইতে আসিতে বন্ধু দেখিব সদায় । 
না জানিব গুরুজন এই সে উপায়? 
করিব বিবিধ কেলি আপন ইচ্ছার । 

স্থির হৈৰ প্রাণ কেন মরিব মিদ্ছাস্ | 

গোরস বেচিয়া ধন আনিব বিস্তর 1 
শাশুড়ী স্বামীর ঠাই পাইব আদর ॥ 
ধনলোভে নিরোধ নহিব কোনকালে । 

1 ভেটিব গোপাল বাটে বিহান বিকালে ॥ 

| ছখ স্থখ নিবেদিব তাহার চরণে । 

ভজিবেক বুঝি সেই অন্গগত জনে ॥ 

বসন হরণে তার আছে সন্বিধান। 
শরতে করিব ক্রীড়া কভু নহে আন ॥ 

স্বভাবে নাগর কানু রতিরসে ভোলা । 

আরে যে পাইব নব বুবতির মেল' ॥ 
। পুরিৰেক মনোরথ অতি স্ুনিশ্চয় । 
৷ এই যুক্তি করি গোপী রজনীদষ্ ॥ 

শাশুড়ী স্বামীর ঠ1ই বলিল এই বোল। 

ঘত্বে কেন নষ্ট হয় বাসি দধি ঘোল ॥ 

দশ ৰিশ সথী মেলি যাব মথুরায় । 
বেচিয়া আমিব সব গেরিস তথায় ॥ 
প্রভাতে উঠিয়া সাজ করিল তাহার । 

| তা শুনি কৌতুকী বড় নন্বের কুমার ॥ 

দাঁনী হর্যা পথ জুড়ি রহে আগুমান। 
যমুনার ঘাটে নৌকা! খুয়ায। বিদ্যমান ॥ 
মহাদানী খেয়ারি আপনি ছুই হই। 
সহচরগণ থুক্্যা একাকী কানাই ॥ 
গুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত। 

. জীর ক-নদল দিজ-মাধব-রচিত॥। 



.. সুহই রাগ। 

রজনীগ্রতস্তাতে গোকুলে গোপীগণ ৷ 

স্ুবেশ ভইয়! করি দোহন মন্থন |. 

প্ত ঘোল দধি নবনীত ভুগ্ধ ক্ষীরে 1. 

লাখের পপর! শিরে সাঁজিল বিকিরে ॥ 

চ্গলিলা সুন্দরী রাধা সত্ীগণ লই । 
মথর' বিকির ছলে ভেটিতে কানাই ॥ 
উন্নত কবরীভার ভরি নান! ফুলে । 

সীমস্তে সিন্দূরবিন্দু চান্দ জিনি ভালে ॥ 
নয়নে কাজল নাসা লান্ে গজমতি । 

কর্ণে হীরা! ধর কড়ি অপরূপ জুতি ॥ 

গলায় মতির হার লাম্বে কুচতটা। 

কেয়ুর কঙ্কণ করে দোসর অঙ্গুটী ॥ 
পরিধান পাটপান্ডী কটিতে কিন্কিলী। 

চরাণে মঞ্জীর মত্তকুঞ্জরগানিনী | 

সুগন্ধি কুন্থমমাল ধরিয়া বিশেষে । 

কপু্র তান্থুল থাই গমন হরিষে । 
বমুনার তীরে কদন্ব তরুক্তলে। 

গানে মাধব দানী দেখিল গোপালে ॥ 

সপ ++ 

মহারংট) রখগ। 

সকল গোআলা মায়্যা, চলিল পসার লয়্যা। 

আপনি মহাপানী, বাটে হয় দণ্ডপাণি, 

বিচার করেন রহাইয়া ॥ 

গোপীর প্রধান বাধ চলে আগুআন । 

ব্রিভৃবন রমণী জিনিয়! যার ঠান ॥ 

চন্দ্রাব্লী আদি সখী যায় কাছে কাছে। 

গোড়াইতে নাহি পারে বড়াই আছে পাছে। 

রাই বলে শুন কা্গ যাই মখুরারে,। 
স্বত ঘোল দধি দুগ্ধ সাঁজিয়! পসারে॥ 

কাল বলে যাহ বিকে আপনার স্থখে। 

কি দেখি গোরস আগু ওলাহ সম্মুখে ॥ 

রাই বলে বিকির বেলা হৈল উচ্চতর । 

কেনি বা ওলাব পসার তোমার গোচর ॥ 

কান বলে নাহি জান আমি মহাদানী। 

চিরকাল আমার খাসের ঘাটখানি ॥ 

জানিলে পসার ওলাহ সব জানি। 

কোন রসে কতদ্ান করিব টক্কণি ॥ 

রাই বলে আই আই এ বড় অন্ভুত। 

কেনি হেন মিছ! কথা কহ নন্দসৃত ॥& 

চারিভিতে গোপী সব বগে ধীরে ধীরে ॥ 

ভু নাহি শুনি দান যমুনার তীরে ॥ 

নিতি নিতি গতাগতি করি বিকি-কিনি। 

তুমি পথে মহাঁদানী কু নাহি শুনি ॥ 

। আজু স্থজিলে দান আপন! আপনি । 

ূ কে দিল কুমতি কান্থু কেন হেন বানী ॥ 

্ শুনিলে নৃপতি কংস হইয়ে প্রমাদে । | 

গান মাধব রাধা কানুর ববাদে ॥ 

এ এস» পপ 

ৰ 2 

প!হিড়া রাগ। 

আজি নহে কালি নহে, জানি বাপপিতামহে.. 

গোকুলনগরে নহে ঘাটা। ্ঃ 

দ্বত নবনীত দধি, বেচি নিয়া নিরবধি, রি 

আজি তুমি কর মিছা হস্তি। | 

নিলাজ কানু পথ ছাড় না! কর বিরোধে । .. 

বুঝিল তোমায় তিলেক নাহি বোধে ॥ ফ ॥. 

পথমাঝে কদন্বতলে কানাই আছে বসি। 

গোপীর ঠাট দেখিয়! ডাকেন ঈষৎ হাসি ॥ 

হেদেলো! সুন্বরী রাধে যাহ কোথাকারে। 
কিসের পদরা। তোমার মাথার উপরে ॥ 

পাঁটে কংস নরবর, অতি বন খর, ৃ 

তারেও তোমার নাহি ডর। 

আমি আঁঞ্ানের রাশী, যদি কি এই বি, 

জিবে নন্দের রগাবী স্ব ঘর ॥ ॥ | 



টিটি 25 5884 . 

'পর্কতি .. 

ক্ষিতোরে করিব ক্রোধ, যশোদার অঙ্ুরোধ, শুন গুন আরে কান্থ এ বোল চাতুরী। 
সহিল সকল কুবচন। 

যর্দি বল আর বার, 

_. মাধবের সরল বচন ॥ 

রাগ । 

নিতি নিতি বাহ বিকে মখুরানগরী | 
ভাগই আপন মুখে মানিলা সুন্দরী ॥ 

না জানি ফেমন পথে যাহ পলাইয়া। 
কেমনে জানিবে আমা দানী করিয়া । 

'আভু অবধি যতকাল কর কিনি-বিকি। 
উচিত্ত বুঝিয়া দান দেহ চান্দমুখী ॥ 

তোর রূপ যৌবন বড়ই মোহন। 

পলানিয়ে দায় খণ্ডে তথির কারণ॥ 

পিরিতি পুর্ধকে দান করাহ দোপট্রে। 
_নহেব! হারাবে মান যদি কর হঠে॥ 
দ্বধি ছুদ্ধে চারিপণ ঘোলে আধা উন। 

ক্ষীর নবনী দুগ্ধে সে হএ দ্বিগুণ ॥ 

সের প্রতি সর্বকাল আছে এই র্ীতি। 

আগন মুঠি আর যেবা কোন ধুতি ॥ 
. এবার বরিখের কড়ি লিখ কত হয়। 
গড়দি কারণে কিছু থগ্ডাইব তায় ॥ 

বড়াই পাঠাক্যা কড়ি আনহু সত্বর | 
গাল মাধব রঙ্গে বঞচে যহুবর ॥ 

ডি চট 

ন্ুহই রাগ । 

পটে রাজা কংসান্ুর আছে বিদ্যমান। 

রা বুঝিব উচিত বোল উঠ না দেআন ॥ 
রর সত্য দ্বাদী হও যদি দিব মহাদাঁন | 

আরো সভামাবে আমি পাব অপমান ॥ 

উচিত পাইবে তার, 

| পরনারী পথে পারা! কর ব।টআরি ॥ 

তরুমূলে নদীকৃলে থাক একেশর । 

মিছ! হঠে মাগ দান কি দিব উত্তর ॥ 

পারিহুর ছুরাচার যাই মথুরারে । 
দিব কিছু দধি দুগ্ধ খাইবার তরে ॥ 

প পপি পাস শা পাশপাশি 

1 আপনার অপবশ আনিলে আপনি । 

1 তুমি যশোদার পো আমি মাতুলানী ॥ 

: | না! শুনে বচন কানু প্রকটে চাতুরী ॥ 

ৃ পা 
ৰ দ্বিজ মাধব কহে রসিক মুরারি। 

র মহারাট ট রাগ। 

ূ ষোলবৎসর বয়সআমার বারবরিষের চাহ দান 

৷ ক্িআর করসি হঠ, একবোলে করিলে নট 

ৃ সভা হৈলে পাইতে আপমান ॥ 

| হেদেরে নন্দের পো,আপনারে দেখহ সেয়ান 

| পথ ছাঁড়ি দেহ কেবা আছে অগেআন ॥ 

| ঘোল সেরে কত রস, সবে বেচি গণ্ডাদশ, 

ূ তার দান চাহ ছুইপণ। 

আছুক লাভের কাজ, মুলে পড়িল বাজ, 

খাবে কিছু চাহি চিরস্তন ॥ 

| একে তুমি নহ দানী, আরে বল মন্দবাণী, 

[. বারে বারে সহিল অনেক। 

অমি আঞ্ানের রাণী, 

গোকুলসমাজে জানি, 
শিশু দেখি করিল বিবেক ॥ 

না যাব কংসের ঠাই, যশোদার মুখ চাই, 

এক পড়িসালে করি ঘর। 

দ্বিজ মাধব কয়, রসিক যাদব রায়, 

পসার লড়াম্যা বারেবার ॥. | 



পয়শর। 

রাধিকার বচন শুনিয়া! বিদ্যমান । 

পসাঁর ধরিয়। হরি দিল একটান । 

খসির়! পড়িল বিড়া দূর গেল ডালি। 

কি কর কি কর বণি বুড়ি মারে তালি ॥ 
চতুর গোঁপের মায়া না দেই ছাড়িয়! 
তা দেখিয়া সব গোগী আইল ধাইয়! ॥ 

হাসিয়। নন্দের পো রসিক শেখর । 

ঢাকা দধি একভাগ লইল সত্ব ॥ 

আই আই করে ভাঁক ছাড়ে সথীগণ। 

কভু নাহি দেখি শুনি হেন অকারণ ॥ 

পরধন দেখিয়া ধিতে নার মন। 

অবুধ রাখালজাতি স্বরূপ বচন ॥ 

অক্ষরের লেশ নাহি শরীরের যাঝে। 

অহনিশ ভ্রমি বুল চপলসমাজে ॥ 

কেমনে জানিবে ধর্মাধন্মের বিচার। 

মজাল্যে নন্দের যশ থুইলে খাঁখার ॥ 

রাধিক! বলেন কান কর কোন কাজ । 

স্্ীর সঙ্গে হাথাহাথি নাহি বাস লাজ ॥ 

শুন শুন অরে ভাই হয়া একচিত | 
শীকষ্-মঙ্গল দ্বিজ-মাধব-রচিত ॥ 

পপ হরি 
৮ 

শ্ীরাগ। 

এড এ্রড় লম্পট কেবা পারে ধলে। 

নিকড়িয়া সদাগর পাইন এতকালে ॥ 

চল চল নিলজ না লোড় দধিভাড়ে। 

কড়া এক পড়ক পসারে নাহি পড়ে ॥ 

স্ত্রী সঙ্গে হাথাহাথি কর কোন্ কাজে। 
আর লোক দেখিলে পাইব বড় লাজে ॥ 
কি মোর ঝকড় হৈল বহি গেল বিকি। 

ছেন গোঙারের ঠই.কতু শাহি ঠেকি ॥ 

দানি 1 

, আজি বিধি বিরোধে প্রান্তরে পরমা । 
এবার এড়ায়ে গেলে আর নাহি সাধ ॥ 

| দ্বিজ মাধব কহে রসিক মুবারি। 
! পসার এডিয়! কানু ধরিল কবরি ॥ 

ৰ নি 

ৃ জাকুছ়ি পঠমঞ্জরী রাঁগ। 

র গোপীর বচন শুনিয়া যর য। 

৷ দেহ লো৷ শৃঙ্গার রাধে অ'র নাহি দায় ॥ 
। তোমার বূপ যৌবন বড়ই মোহন। 
| ভাঙ্গিয়। কহিল কথ না যায় খণ্ডন ॥ 

। চলল সুন্দরী রাই পসার ফেলাই। 

| করিব মদনকেলি বৃন্দাবনে যাই ॥ 
| আঁচলে বান্ধিয়। কুচ চ'পে ছুই করে। 

 , ছ্বন ঘন চুম্ব দেই মুখের উপরে ॥ 

। কমলে ভ্রমর যেন লাগে জড়াজড়ি । 

| আই আই করিযা ডাকেন বড়াইবুড়ী ॥ 

ৰ চারিভিতে সঘীসণ কু কাণাকাণি। 

৷ দেখিতে আসিতে লাঞ্চ ন। ধরে পরাণী ॥ 

রাধাকান্ুর ধামালী 'দখিয়' সব সব্ী। 

নয়নে বসন দিয়! ঘন হান্ত মুখী ॥ 

কেহ কেহ পসার লইয় দূরে যায়। 

রধিকার কাছে থাকি দেখে যছুরায় ॥ 

দেখিয়া নাগর হরি হরাষত মন । 

ধাই ধাই ঠাই ঠাই ধরে জনে জন ॥ 

স্বত ঘোল ছুগ্ধ পিল ক্ষীর দধি খায়। 

ছেন! মুনি লইয়া ফেলিষ' মারে গান ॥ 

উচ কুচ লুড়ে কাব চুম্ব দেই মুখে । 

কারো হার বসন ক।ডয়া লেই স্থাথে ॥ 

রাধিকা বলেন কানু নঠিও উতরোল। 

ছাড়হ আ্বাচল হের শুন মোর ব্]েল॥ 

দিবসে বিদায় দেহ সভে ঘরে যাই। 
করিব মদনকেলি রচিল মাধাই &; ০০৭ পপ পপ 



উকফ-বদল। 
পা, :এ 1 চলনা নিকুঞ্ণ বনে করিপ পিরিতি। 

ক এ এ বোল শুনিয়া কৃষ্ণ বড় হা্টমততি ॥ 
না মানে প্রবোধ কান্ত বড়ই ছুলাল। পুনরপি আলিঙ্গন দেই জনে জনে । 
জনে জানে ঠেলাঠেলি বিক্রম বিশাল ॥ আপনা সাঁরিয় ঝুড়ি উঠ্ভিল তখনে ॥ 
ভাগ ভাঙ্গে কুচ লোড়ে খসায় কবরী। ূ ইা হা! করিয়া রড় দিয়াছে বড়াই । 
কারো চু আলিঙ্গন দেই ধরি ধরি ॥ ূ রাধিক1 এড়িগা কানু পলায় রড়াঁই ॥ 

কারে হার ছিড়ে কার খসায় কবরী । ৰ পলাইকা যাইতে হাথের পড়ে বাশী। 
কাহারো কাড়িয়া লয় পাট নেতসাড়ী ॥ 1 কদম্বের তলে তাহা বড় ই পাইল আসি ॥ 
মাথার পসার ফেলি সব গোআল্নী। ৰ ডাকিয়1 ডাকিয়া বলে আগে কন কানু। 

_চারিভিতে পলায় কৌনিক দক্রপাপি ॥ কি আর পলায়্যা যাহ হের আছ বেণু॥ 
দুগ্ধ পিকে দধি খায় বাছি-। বাছিয়া। ৷ ছাওয়াল হইয়া কর জাতিন'শের কাজ । 

- স্বৃত ধোল ভাও ফেলে টানিয়! টানিয়া ॥ ূ তোম! হৈতে হৈবে নন্দমবশে'দ'র লাজ ॥ 

ক্ষীর নবনীত ছানা ফেঙা'ফণল মারে । | থাক থাক বিকিরে আগু যাও মথুরারে । 
হই হাথ দিয়া কারো কাবে! কচধরে। ৷ দেখিব কি করো পাছে গিয়। তোর ঘরে ॥ 
আপনার রঙ্গে হরি কৌতঙে বিহরে। £! বুড়ির কথা শুনি হরি হাদি মনে মনে। 
তা দেখি বড়াই হইল আগুন সোসরে ॥ ৃ ঘনাইক়া যায় আড় হয়া বনে বনে ॥ 
ক্রোধমুখী দস্তসারি আখি পাকাইয়া। : রাধা বলে বড়াই ন! ভাঙ্গিও এখন। 

: গোপালে মারিতে যায় লড়ি হাথে ল্য. কানাই প্রমাদ বড় থাকে স্থানে স্থান ॥ 

ভাঙুরি কাটায়্যা তার গিঃ' পাছ়ু আন ।  বিকি কিনি করি আগ ষাঈ নিজস্থান। 
পরিধান বস্ত্র ধরি দিল ক টান। তবে যে করিহ যেন না শু. য়ান ॥ 

তবে নরহরি তার কাড় লইল বাড়ি।  ছাওয়াল ভাগিনার দোষ ₹৩ লইতে পারি 
তার যন্ত্র আনিয়া গলাব দি” দড়ি ॥ এ ূ নিতৃই আসিব যাব কত ক? বৈরি ॥ 
 টরান্ত! লয়্যা যায় বুড়ি আস্নার সুখে । পিরিতি করিয়া গিয়া বুঝাহণ এাঁজি। 
তাহা দেখি রাধা অ''স'*লিলা সমুখে ॥ | জাতিনাশ না করিল এই বড় লাগি ॥ 

বলিতে লাগিল! কিছু চ'ণা। াদ মুখ । | সকল গোপিনী লঙ্া বড়াই খু'ড় লড়ে। 
_ এড় এড় বুড়ি পাছে পাদ পড় ছখ ॥ ৷ ঘোল ঘোল করিয়া সঘনে ডাক পাড়ে ॥ 

এআর যত সখী সব আইল রড়ারড়ি। রাই বলে সী সব দেখিল কি আজি । 
. ভাঙ্গা ঢোল হেন বুণ়্ যায় গড়াগড়ি ॥ যতেক মন্ত্রণা সব সিদ্ধ হইল কাজি ॥ 

্ ধুলায় ধূসর বড় বোল নাত তুণ্ডে। চ্ন্ব আলিঙ্গন মাত্র প্রথম প্রবেশে । 

. মাথার চুল ফুর ফুর করে ধূলাভাঁর মুণ্ডে॥ | বাড়িব অধিক স্ৃথ দিবসে দিবসে | 
“ নাহি দিও আন ছুখ কাতর বড়াই। : | স্থুরতি সম্পদ মাত্র আছে অবশেষে । 
: এবার এড়িরা গেগে আর সাধ নাই॥ '.  না'জানি কখন তাহা দেয় হৃষিকেশে ॥ 



এই কথা কহিয়। গোপী যায় হরবিত।. 

ষসুনার ঘাটে আসি হল উপনীত ॥ 
ছ্বিজ মাধব রচিলা এই গীত । 

ঘেয়ারি হইয়া! কানু আছে অলক্ষিত । 

সস ভিত 

নৌকা! খণ্ড । 

মাথায় পসর! চলিল! রাধা 

সব সখীগণ সঙ্গে। 

ষমুনার ঘাটে লম্পট থেয়ারি 

থাকে সেই ঘন বঙ্গে ॥ 

নাগর কানাই নৌকা আন ঝাটরে। 

বেলি উছর হৈল রে প্র 

বলে বনমালী শুন লো গোআলি 

কেন পতিয়াছ রোল। 

করিব ওপার বাইও বিকিরে 

আগে ফুরাই ঘোর বোল। 
বলে চন্দ্রাবলী শুনহ খেয়ারি 

তোমার কিছুনা করিব খণ্ড । 

পার হৈলে তুমি, 

পাইবে ধরণ গণ্ডা ॥ 
গোঁপীর বচন শুনি মনে মন 

হাসে দেব বনমালী। 

দ্বিজ মাধব কহে শুনিয়া দহে 

রাধাক্ষ্ণের ধামালী ॥ 

বরাঁড়ী রাগ । 

আমার সুন্দর না। 

যেবা আসি দেয় প॥ 

হাসিয়া গণয়ে ষোল পণ। 

তোমার নিতস্ব কুচ, অতি গুরুতর উচ, 

5 এএনায়ের ভরাদশ জন॥ 
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হেদেলে! গৌতআসলার, 

দান ফুরাইয়া, 

তুমিত যুবতী মায়্যা, 

দ্বিজ মাবধ কয়, 

নাএ চড়সিয়। বাট ॥ না 

লাখের পসর! তোর, নাএ পার হবে মোর, | 

ইহাতে পাইব জার কি। 

বুঝিঝ়া উচিত বল, পিছে যেন নহে ফল, 

এই জীবিকায় আমি জী ॥ ূ 

আমিত যুবক নাক্ন্যা” 

হাস পরিহাসে গেল দিন।  . 

ও পারে মানুষ ডাকে,খেয়া নিয়! মিছাপাকে 

এতক্ষণে হৈত ভর! তিন ॥ 

খীর নুনী দুগ্ধ দই, আগে আন কিছু থাই, ূ 

নৌক৷ বাহিতে হউক বল। ১ 

রমিক যাদবরায়, 

মিছ! প'কে হারাবে সকল॥ 

পয়ার। 

ক!নাইর বচন শুনি রাই। 

বলিতে লাগিল প্রণত হই ॥ 

শুনহ কানাই আমার বোল। 

কোন কাজ লাগি পাতিয়াছ রোল ॥ 

আমার তোমার বাস এক গীয়। 

কেহ কার নাহি হাথ 'এড়ায় ॥ 

করিব পিরীতি কে কার ভিন। 

হৈৰ গতাগতি দিনের দিন | 

চাঁপান নৌকা! দিবস যায়। 

তোমার এসব উচিত নূয় ॥ 
আগে কর পার যাইব বিকাএ। 

তবেত মাগিহ ফাহা মনে লয় ॥ 

ক্ষীর দধি হুনি দিব খানি খানি। 

ইছ খাইয়া ভোষছ পরাণি ॥ . 



মি 1) ০, বাই সীল এ 

আর বিলঙ্ব চাপাই না। : রতন নূপুর গজমতি হার, 
আথাক় পসরা লাগিল পা! ॥ | গলে মল্লিকার 'মাল & 
গোপীর বচনে পাইয়া আশ। " : বাহ বাহ বলি, _- স্বরা দেই হকি, 
নৌকা! চাপাইল প্রনিবাস ॥ ৰ ঘন ছাড়ে গোড় তালি। 
'জিউ.জিউ করি চড়ে আভীরী । 1 বাম করতলে, ধরিয়া! পাঁতলে, 
সুসা্জ হইয়া বৈসে সারি ৃ দক্ষিণে পুরে মুরলী ॥ 
রাজ হংসকুল জিনিয়া! শোভা । ৷ শ্রমে ঘশ্বযুখী, বাহে স্ব সখী, 

. বিকচ কমল বদন লোভা ॥ 

. আপনি রসিলা কাগারী হই। 
তবে গোপিকারে বলিল এই ॥ 

শুন গোপিনী মোর ছোট না। 

পসরা ওলাইয়া কেরুআল বা। 

গোঁপী বলে মোরা অবল! জাতি। 

কেরুআল ধরিতে না জানি ভাতি ॥ 

ফাল বলে তুমি কিছু না জান।- 

পরে পো খানি ভুলা ঞ1 আন ॥ 

এ বোল শুনিয়। ফত আভীরী। 

সুসাজ হইয়া কেরুআল ধরি ॥ 

_. ঢেক সারি হরি নৌকা খেআগ। 

_.. দ্বিজ মাধব এ রস গাকস॥ 

পণহ্খড়িয়। রাঁগ__এক ভালি ভাল। 

খ্ঁড়া চাপি চাপি, বৈসে সব গোপী, 

পসরা লইয়! কোলে । 
-ক্কাঙ্থ স্থখে সারি, গায় শ্বর ভুড়ি, 

| হিঅই [হঅই বল্যে ॥ 

' বহে নরহরি, নাগর কাগারি, 
বা রঙ্গে নব বধূ সঙ্গে । 
- ঝমকি ঝমকি, পড়ে কেরোআল, 
রা যমুনার ও তরজে॥ 

| হলে লবন, বাজ বল বন, 

০০ ক ১ কট পতি পি ৩১৩ 

রী পপ পা পা পিস এপি তত 

2 * 

ৰ আআচর উড়িছে বায়। 

.'মুকুতা কবরি, হার সে ছুলরি, 
ৃ মাধব এ «স গায় ॥ 

পাহিড়া রাগ । 

না ডুবার ছলা করি। 

ডাকিয়া বলিছে হরি ॥ 

মধ্য যমুনায় আইল ন1। 

দেআ মেলিল বিষম বা॥ 

স্ন্দরি আলো রাই । 

ঝাটে করিয়া কহ নারে ॥ কফ ॥ 

ঢেউ হয়্যা গেল বিপরীত । 

ত্রাসে মোর হিয়া চমকিত ॥ 

স্থির করিতে না পারি কাঁগ্ডাঁর। 

খসিয়া পড়ে হাথের কেরুআল । 

গুড়া ছাপার)! ভরিছে পানী ॥ 

পসরা বা থুইআছ কেনি ॥ 

দধি হুগ্ধ ভাগ ফেলাহ সফল। 

আড় ভাঁর ভরি সেচহ জল ॥ 

হার কম্কণ বসনের ভরে । 

অধিক নৌকা টলষল করে ॥ 

ধনের লাগি হারাবে জীবন । 

খসাঞা ফেল গাএর আভরণ ॥ 
' কানাইয়ের বচন শুনিয়া! গোপী। 



সুখে হরি দেই আঙিঙগগন। 

দ্বিজ মাধৰ বিরচন 

ভাট্যারি রাগ ৃ  

রঙ্গে নাগর হরি রসের সাগর । 

দেখিয়া সশঙ্ক গোপী কোলের ভিতর ॥ 

ষমুনার মাঝে দ্বীপ করিল হাটু পানী। 

নাকানি ডুবিয়া তাহে সীতারে আপন ॥ 

খেনেকে যাদবানন্দ ব্রজবধূ মেলে । 

রবিস্থৃতা সলিলে মদন কুতুহলে ॥ 

পসার ভাসিল গোপী হইল বিবসন । 

ঠেকিল চরণে চর জানিল তখন ॥ 

দাণ্ডাইতে বড় লাজ আটু নাহি তিতে। 

বসিয়া বসিয়া গোপী বুলে চারি ভিতে । 

করে ধরি তবে হরি তোলে জনেজন। 

না চাহে বয়ান কেহ মিলিত নয়ন ॥ 

সব ভাসি গেল তবে শুখাইল পানী । 

কি করিব গোপীনাথ একুই না জানি ॥ 

দ্বিজ মাধব কহে সাদি মনোরছে । 

কপটে গোপিকাকুল করে হেট মাণে ॥ 

মদ আতাততাচ 

্ সুহই রাগ। 

মথুরা যাইতে বিকে চড়িন্'তোর নায় | 

দহের মাঝেরে আনি ডুবাইলে তাঁর ॥ 

ভাগ্যে পাইল চর রহিল জীবন ॥ 

আঁরে। নানা হুরগতি করসি এখন ॥ 

কি কৈলে কানাই কেমন তোমার মতি । 

যসুমাস্র বল কর পরের যুবতী ॥ 

হারাইল সকল অর্গের অলঙ্কার । 

তারে কোন বুদ্ধি করি কোথ! পাব "আর ॥ 

১৩ সত সক পাপী ীপিসপীশিীসিপ টিপে পিপি পিপিপি পি ৩ শি শত 
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ফা খণ্ড | সি 

কেমনে হইব পার নৌক। থুইলে কই। ' 
জুয়ারে মরিব ভূবি বেলা গেল বই ॥ 

নিশ্চয় জানিল বধ লাগিল তোমায় ।: 

ঘর গেলে এখন ঠেকিবে এই দায় . 

দ্বিজ মাধব কয় রসিক মুরার্ি। :... 

চরণে পড়িয়া! স্তুতি করে গোপনারী | 

কপার সাগর সেই নন্দের কুমার। 
পুনরপি নৌকা আনি সভা! কৈল পার ৪ 

মালসী রাগ! 

গোপীর বচন শুনিয়া হরি । 

না-খানি আনিল তপাস করি. । 

সেঁচিয়া ফেলিল সকল পানী ।.. 
নৌকায় বসাইল গোপিনী ॥ 

আপনি বসিল! কাগ্ডারী হই ।' 
তবেত নাগর ষমুনারে কই ॥ 

গোপীর বন্ত্র অলঙ্কার খানি। - 
যত হরিয়াছে তোমার পানী ॥: 

ঝাট চাহিয়া আনিয়া দেহ তা। 

হেরহ আপনি চাপিয়াছিলা &. 

কৃষ্ণের বচনে সুর্যের স্থতা। 

সকল আনিয়। দিল তয়যূতা ॥ 

বাহার যেই চিনিয়। ধরি ।* 
নৌকায় বসিল সারি সারি ॥ 

রাধিক! বোলয়ে শুন হে কানাই ।; 
সকল পাইল পসর। কই ॥ 
কানাই বলেন নট হৈল ষেই। 

হারাইল তাহা! আর পাবা কই % 

_ এ্রতেক বলিয়। হাস্তবদনে। 

আপন সিদ্ধ কৈল মনেষনে ॥ 

হরল গোরস পসার সারি সারি. 
যার বেই সতে চিনি ধর্ধি ॥ 



2 কল । 

এ. দেখিয়া রঙ্গিবী যতেফ আভীরী। 
ডাক দিয় দিয়! বলিছে হরি ॥ 

যমুনার জলে চলে ভাল না। 
.. দেখিরা গোপিনী কৌতুক গা ॥ 

... শুনহু রসিক কৃষ্--চরিজ্জ। 
দ্বিজ মাধব এই বিরচিত ॥ 

্ বরাড়ী রাগ। 

চন্দন কাষ্টের না স্ন্দর পাঁতন। 
_ 'সোশার জলই তাহে স্থন্দর গঠন ॥ 
খ্গে পাছে চরাট মাঝারে রৈ ঘর । 

: অশিমুকুতার হার লহ্বিত চামর ॥ 
5. ষছুনন্দন, সর-মুনি-বন্দন, 

কৌতুকে যমুনায় খেয়ারি। 
স্রতি লাগিয়া পার করে গোপনারী ॥ 
আপনি কাগারী গণই রাই। 
বল ফুটি ফুটি সেচে বড়াই ॥ 
স্মার বত গোপবধূ হয়্যা একজুটী। 
৫সাশার কেরোআল ধরিল দৃঢ় মুঠি ॥ 
"আকাশে থাকিয়! হরষিত দেবগণ। 

. বিমানে চড়িয়া! সভার দেখিতে গমন ॥ 

.সশঙ্খ ছন্দুভি বাদ্য বাজে ঘনে ঘন। 
জয় জয় ধ্বনি কি পুষ্পবরিষণ ॥ 
বি মাধব কহে পরম রসাল। 

মথুযার খাটে নৌকা চাপাইল গোপাল 
দার লইন্া৷ উঠে সব গোপীগণ। 
না খোটা দিয়া রছে নন্দের নন্দন । 

টা পরার । 

গোঁগীর লহিতে গোপালের কেলি। 
জহর এেষের লোক দেই বুঝে তানি। 

অঙ্গে তঙ্গে গে।পকন্া উঠে জনে জনে । 
আড়আধখি কান্গুরে দেখায় আপন গুণে ॥ 

কেরাল এড়িয়া নাএ পসর! মাথায়। 

হাসি হাসি মথুরায় চলি চলি যায় ॥ 

হাসিয়া বলেন প্রতু চলি যাঁছ ঝাটে। 

' না খানি চাপার্যাছি মথুরার ঘাটে ॥ 
| আমারে আনিহ পুষ্প চন্দন গুবাক। 
ূ ঝাটকরি আইস যেন নাহি ছাড়ি ভাক ॥ 

| এই সব বূপে গোপী পলরা! লইয়া! । 
ূ হাসিতে থেলিতে যায় কৃষ্ণ কথা কর্য! ॥ 

ৰ রাধিক! বলেন বড়াই তোমার নিমিত্তে । 

কেবল ঠেকিয়া! ছিলাম গোঙারের হাথে ॥ 

আর সখী বলে কিছু না বলিও রাধা । 
৷ ঘরে হৈতে বাহির হৈতে পড়্য।ছিল বাধা ॥ 
। তেকারণে পথে বিরোধে যছুরাজে । 

ূ শুনিলে ঘরের লোক বড় পাবে লাজে ॥ 

| আর সথী বলে শুন এহ বোল নহে। 
| যে দিনে যে ফল তাহা ভুজিলে সে যাএ॥ 

ূ এই সব কথা কহিয়া গোপীগণ । 

ৃ মথুর1 নগরে আসি দিলা দরশন। 

যার সেই ঘরাঘরি দিলেন আসন ॥ 

ৃ নাস বেশের সজ্জা! কিনে জনেজন । 

আমলকী সিন্দুর খএর গুআপান ॥ 

খড়ি মাথে করি সভে করিল পরান । 

চল চল আলো সথি বেলি অসকাল ॥ 
পথে না কানাই আর কি পাতে জঞ্জাল। 
ূ সাত পাচ মনে করি সব গোপীগণ। 

যমুনার ঘাটে আসি দিল দরশন ॥ 

9 সী চিড়া কলা কেহ গুআপান। 

৷ বদ্ধুরে লইয়া আগে খায় পাছুআন ॥ 

হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শুন হের রাধা । 

: কিছু অব্য আন খাই আমার বড ক্ষুধা. 
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7 নৌকা খণ্ড । নহে 

এএ বোল শুনিয়া রাই ঈষৎ হ'সিয়া পুন কহে গোআঁলিনী, অনুগত এই বাণী, 

পসার হইতে ত্রব্য দিতেছে খসিঞা ॥ লোক মুখে হৈব অপবশ। | 
গত দধি জুগ্ধ হ্ুনী আর গুআপান। যে হউ সে হউ পার, 
ভক্ষণ করিল প্রভূ গোপী বিদ্যম মাধব কহে এই রস॥ 
পুর তান্বুল ধাই পরম বিনোদে | তে 
কাগ্ডার ধরই গিয়া পরম সানন্দে ।॥ পরার । 

হরিষে নাগর গুরু চাপাইল না। 

খেরতর মেঘ হইল বহে মন্দ বাঁ। 
বাম করে কাগ্ডার দক্ষিণে মুরলী ৷ 

মুখে সারি গায় রঙ্গে পাটগোড় তালী। 

রাধাচল্জ্রাবলী লয়্যা সকল গোআলী ॥ 

সোপার কেরাল করে বহে এক মেলি। 

হইয়াযাইব ঘর, 

রাধার বে'ল বাসিল গোপালে। 

হাসিক্া ভর দিল কে.রাআলে॥ 
খেয়াইল না স্থতার সঞ্চারে। 
গোকুলের ঘাট বরাবরে ॥ | 

নাহিক মেঘ না(হক বাতাস। 

রাধার মুখে ঘন ঘন হাস । 
সপ ীশিসীপীশাশ পাটাস্ম্প্পাী পিপাসা পিসপাপিাস্পপিপাপ পা পাপাশ 

এইরূপে খেলা ইক! গোপীরে গোপাল । বড়াই বলেন যশোদার বাল! । 
হেনই সময় তথ! হৈল সন্ধ্যাকাল ॥ ৃ ছাওঅ!ল হয়্যা জান কত কলা ॥ 

এখানে কহিব আমি ইহার করণ । ' বুড়। হয়! আমি দেখিল বিস্তর । 
দ্বিজ মাধব তাহে স্থুকৰি রচন ॥ . তোমা হেন না দেখি ইতর | 

.. ৷ এই সব হাল পরিহাসে। 
বসন্ত রাঁগ। ৃ গে।পীগণ লয়্যা কানু আইসে ॥ 

প্রৰল পবন-সঙ্গে, বহু ভয়ঙ্কর রঙ্গে, : নিজ ঘাটে চাপাইয়া না। 

কেবল দিবস অবশেষে । সব গোপীগণ কুলে তোলে গা ॥ 
অন্বর মুখরিত, বারি পুরণিত, ! রবি অস্ত সন্ধ্যা হইল উদয়। 

তিমির নিকর পরকাশে ॥ ৷ কান কহে কপট হৃদয় ॥ 

তরণী-নয়া-বারি, তরি পথে খেম়্ারি ভরি, | দান খেয়াগের হয় হই দায়। 

তাই আরোহণ বর তরণনী আভীরী। প্রবোধ করিয়া যাহ নিজালয় ॥ 

বলেন সুন্দরী রাই, শুন প্রভু গোবিন্দাই, | টাকা কড়ি আমি কিছুই না চাই।. 
আজ সংশয় দিন ভেল। রত জুখ দিআ যাহগো রাই ॥ 

ঘবে এক জীবন, পরিত্রাণ কারণ, : শুনিয়া গোপিক। কৃষ্ণের বচন। 

*  তুঁন নাথ পরম দয়াল ॥ দিলেন সভে মিলি সুরতি তখন ॥ 

বলে প্রভু গোবিন্দাই, শুন গো ক্থন্দরী রাই | বিদায় করিয়! যাহ নিজ ঘরে। 

থেয়াইতে বিষম সঙ্কটে । ৃ অধিক রাধা ছুঃখিত অন্তরে ॥ 

যদি তোম! পরিহাসে, আজি এ যাইব বাসে, | গুন শুন নর হয়্যা একচিত। ' 

_. ক্পনী বফিব এরই তটে।  শ্রীর্কষ-মজল দ্বিজ-মধব-রচিন্ত ॥. 

০ পপি তত 

পে পশ্াশাশপহী পিপি শি িশিপাটি শিস শিপ সপপাশিন পা তিশা পাশ শী শত 
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আর দিন বনে বনে শিশুগণ লম্যা। 
'েড়ায় ষাদবানন্দ ধেন চরাইয়া ॥ 

অতি ঘন তরুগণ ঠেকে পাতে পাতে । 

অবিরত ছায়। তাঁহে নাহি রবি তাতে ॥ 

তাঁ₹। দেখি রামকুষ বড় হরযধিত। 

বলিতে লাগিল! কুষ্ণ সভার বিদ্িত ॥ 

দেখ দেখ ত্বারে ভাই পুরিয়া নয়ান। 
পরন্ুথ হেতু জন্ম ধরে তরুগণ ॥ 

বাত বরিষণ তাতে হিম সহমান।. 

নিরবধি করে ফল পজ পুষ্প দান ॥ 

ধন্ঠ ধন্ঠ বনবাসী ধন্ত জীবন । 
এতেক বলিয়া কৃষ্ণ করিল! গমন 1 

যমুনার কুলে গিয়া! বসিল! তখন । 
জলপান করাইল যত ধেনগণ ॥ 

 হেনই সময়ে আসি গোপশিশুগণ। 
আসিয় কষ্চের ঠাই কল বিজ্ঞাপন ॥ 

ক্ষুধার্ত পরাণ যায় শুনহ কানাই । 

কেমন প্রকারে সত্বরে অন্ন খাই ॥ 

এবোল শুনিয়া প্রভু দয়া উপজিল। 

মনে মনে চিন্তি তায় উপায় কহিল ? 

শুন শুন আরে ভাই কর অবধান। 

কথোদূরে আছে এক দেবতার স্থান ॥ . 

 €খিবে তথায় দ্বিজগণ মহাভাগ । 

 স্বর্গকাম্যে করে তারা আঙ্গিরস যাগ ॥ 
তার ঠাই কহ. গিয়৷ আমার কথন। 
আমাহহাকার নামে পাইবা ওদন ॥ 

ক্কষ্ের বচনে, তথ! গেল৷ শিশুগণ। 

প্রণা্ি করিয়। বলে দেখিয়! ব্রাহ্মণ ॥ 
সন গুন মহাভাগ, করিয়ে প্রণতি | 

পরিচয় দিলু গ্রোপ্নাই আমরা গোপজাতি ॥. 

রামক্কুষ ছুই ভাই ক্ষুধায় আকুল। 
ধেন্ছ চরায়ে অই কাননে আদূর & 
অন্ন মাগি পাঠাইলা তোমার সদন |... 

দেহ ঝাট লয় যাই. যদি লয় মন ॥ 

অবুধ অজ্ঞান পপ সেই দ্বিজগণ । 

শুনিয়া না ্ন:তার। দে সব বচন ॥ 

তন্ত্র মন্ত্র ষজ্ঞদান সেই মহাশয় 

তপ জপ দান ধন্ম যাতে মুক্ত হুর ॥ 

আগম পুরাণে যার নাহি পায় শুদ্ধি । 

হেন মহা প্রত প্রতি করি অল্পবুদ্ধি ॥ 

নন্দমঘোষ পুত্র প্রতি করিল হেলন।. 

দিব না দিব এক না বলিল বচন ॥ 

চতুর বালক সব বুঝ্ঝিয়া ইঙ্গিত। 

ূ আনসয় কষ্ণেরে কথা করিল বিদ্িত | 

| শুনিয়া শিশুর কথ হাসে নারায়ণ । 

ূ তবে আর উপদেশ কহিল তখন ॥ 

। সতী প্রতিব্রত! বড় তার পত্বীগণ। 
সতত হৃদয়ে ভাবে আমার বচন ॥ 

তার ঠাই কহ গিয়া আমার কথন। 

প্রচুর করিয়া পাবে অন্ন ব্যজন ॥ 

শুনিক্না অনের কথা লুব্ধ শিশুগণ । 

পত্বীশালায় আসি দিল দরশন ॥ 

দেখিল স্ন্দরী সব রত্বর আভরণ। 

প্রণাম করিয়া কহে কষ্ধের কথন ॥& 

ধেআনে যাহার রূপ চিত্তি সর্ধবক্ষণ) . 

হেন প্রভু শুনিলেক অদূর কানন ॥ 

পড়িল শ্রবণ মাত্র হইল ব্যাকুল । 
প্রেমে পুলকিত তন্ খসিল দূকুল ॥ 
যতনে চেতন পাক্যা উঠিল সম্ত্রমে ॥ 

৩০২০8 ০০০১০ ০ 

ও. ০০ 

|  চতুর্ধিধ মিষ্ট অস্গ লক্ষ্য অন্থপামে | 

লেহা পেয় চোষ্য চর্ব্য এ চারি প্রকার ॥ 

হুবর্ণ-তাজন বনি ভরিয়া! অপার & 



যুনি-পড়ীলণের বীর দশনি। 

কহঃ দেখিবার পি কি
ল গদন। 

রহাইতে শারে ক
্ষেহ ধরাধরিকাঁর 

॥ 

এক নারী ধৰি রহাইল নিজ্তি
 | 

ধেআনে শরীর ছাড়ি পাইল কৃ
ষ্ণগতি &. 

লোকমুখে ফার কথ! শুনিল শর
বণে। 

তার দরশন পাইবৰ আপন নয়ানে। 
এ সব আনন্দে উল্লসিত অতিশয় । 

আপনারে পাঞ্গরিল কিবা লাজ 
ভর ॥ 

আসিয়। নন্দের সুতে দেখিল যে বেশ। 

তার বিবরণ আমি কহিৰ বিশেষ ॥ 

শুন গুন অরে ভাই হয্ন্যা এক চিত । 

জীকৃষ্চ-মঙ্গল ছিজ-মাধব-রচিত ॥ 
সস 

মুনি-পৃদ্থীগণের শ্রীরুফ-দর্শন । 

শ্ামল শরীরে, শৌভে গীতাম্করে, 

শিরে শিখগুধারী। 

বিচিত্র ধাতুরাগ, 
আতি নৌরচ, 

প্রবাল মৌতিম ছারী ॥ 

০৪০৪০ বিবার কারণে, 
ধীরে ধীরে হরি যাই। 

সহচর কন্ধারঃ মিলিত বাম কর, 

সব্যে কমল কিরাই ॥ 

রুচির শ্রুতিতল, 
লক্ষিত উৎপল, 

কপোল কুস্তল ভাঁ্জি। 

নিশ্্ল নলিন, : কোটিল আন, 

ঈদ্ঘত হাস মাধুরী ॥ 

পন কোারী
। রা 

৮ মী. - শন্াচন আবল, 

কহই মাধব, 
"অভিনব নোতব,

 . 

- সিভি রবেশশাব।
 

টপ তরল ববস্থন্ইও
. | 

পরার। 

পেইরূপে নননুত ব্রজশিগু-সঙ্গে । 

ৃগপত্ড অন করি বলে রে ॥ 
পরম মোহন রূপ দে

খি নারীগণ। 

পাইল পরম সখ রহিল জীবন
 ॥ 

শ্রবণে নয়নে ছুই খ্ডিল ব
িবাদ । 

| খুচিল সস্তাপ মনে 
বড়ই আহ্লাদ & 

নয়নে প্রবেশ মাত্র দিয়! আলিঙ্গন। 

বিসরিল তনয় মন্দির ধন জন ॥ 

দেখি! তকত নারীগণ যহ্রায়। 
হাসিয়া হাপিয়া বাক্য বলেন কপার ॥ 

ভালই আইলা তুমি সব সতীগণ। 

দেখিয়! আমায় সিদ্ধ হৈল প্রয়োজন ॥ 

যত ভক্তি হয় মোর শ্রবণে ধেআনে। 

তত ভক্কি নহে পরশনে দর
শনে ॥ 

এ সব জানিয় ছুঃখ 
না ভাবিহ মনে।' 

বিলন্ব না কর ঘরে লড় সর্ববজনে ॥ 

পাইবে পরম পদ অন্ত নহে কতু। 
তুমি সে আমার দাসী আমি তোমার প্রত ॥ 
বজ্ঞ সাঙ্গ করিব তোমার নিজ পতি। 

্্রীবিনে ধর নাহি গৃহস্থের নীতি ॥ 

মনে নাহি বাসে তার এ
সব বচন। 

বলিতে লাগিল ক্ছ
ি করিয়! ক্রন্দন ॥. 

গুন শুন ওরে ভাই হয একচিত। 

জকফ-সঙ্ল ছি মাধ
 রচিত / | রন 
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হে নস রান 
. হাসু তাহা না ছাড়ে । কখলে ॥ 

্ শিজসত্য রাখ পই, 
| ' আবেভার নুর কাহিনী, ॥ 

ছাড়িল পতিনাশ, 

আইল. তোহারি নাম শুনি ৪ 

(তেজি আজু, স্থত পতি, কিবা আর গুরু জ্ঞাতি 

| ৬ পদে পতন হামারু । 

এই মঝজু মনোরথ, 
কবই সুকভি নহে আকু ॥ 

হাসু অনাহিনী নারী, কর কাকুতি তোরি, 
না জার্নো চরণ অঙনুগতি । 

দ্বিজ মাধৰ কয়, . শুনহে করুণাময়, 
দেহ বারেক পদ্ররতি &॥ 

পরার ।. 

রমসী-বচন বদি হৈল অবশেষ । 
বিনয় বচনে কৃষ্ণ বুঝাই বিশেষ ৪ 

_ শুন গো রমলী দোষ দেহ অকারণ। 

| ৷ ছাঁড়িল তোমারে হেন বলে কোন জন ॥ 

-: হিভাম্ট হই আমি বত কহি হিত। 
- সহজে অবল! জাতি বুঝ বিপরীত ॥ 
নিকট হইক্স। যার থাকি নিরম্তর । 

না রছে তাহার প্রতি অধিক আদর ৫. 

অন্তরে থাকিয়া জাম চিততহ বদর ্ 

_ ছ্বেখিরে ভখন যত প্রেমের উদ |. 
ৈ টি পা 

না বল না বল এন, 

ধন জন গৃহবাস, 

তু! তজো৷ অবিরত, 

। আলক্বা প্রভৃর- বাকা ব। বাজ থস্যন |. 

আসিয়া আপন প্ছে কর্দিজ প্রবেশ । 
দেখিয়া সে বেশ স্বামী প্রশধসে বিশেষ ॥ 

আপনারে অন্নবুদ্ধি ক'রল-তখন'। 

অভিমানে অন্ত নাহি সজল নকল ॥ : 

শৌচ আচমন জ্ঞান হীন স্তিরি জাতি । 

তন্ত্র মন্ত্র নাহি জানে ধর্দদে অনু 

কোন ভাগ্যে নারায়ণে হইল ভকতি ॥ 

ছাড়িল হুস্তাজ চিন্তা বাস নিজপতি। 

ছিঁড়িল শমনপাশ পাইল পরা পতি |. 

আম! সভাকার স্ম নাহিক অধস। 

ধরামাঝে ধরি মোর: বুপায় জনন ॥ 

জানিল সকল শাস্ত্র বেদ বেদীস্ত। 

ৰ তপ জপ দান ধন্ম হইল নিতান্ত ॥ 

| আপনার নিজধর্শ না করি লঙ্বন । 

| অঙ্ধবিদ্যা নিরবা্ধ কর উপাসন 

ৰ তমু ন! চিনই প্রভু নন্দের নন্দন । 
। 1 সুপত মহিমা! তার লোক বিড়ম্বন ॥ 
| 
। শুন শুন অরে ভাই হয়া! একচিত। 

ূ গ্রীক" মঙ্গল দ্বিজ মংধব-রচিত ॥ 
ৃ 

2 

| থানশারাপ। . নু 

হত চরণ ধন প্রেমরস-কণ!। 

মিছ! তপ জপ.মোর লোক বিড়ম্বনা ॥ 

| ধিক্-যাঁউ ীবন গেআন গুণ কাজে । 

যাহার 'রমলী রাম। অনর-আফিপ |... 

পাইলেক 'পঙ্গলেপু প্রতৃর 'কি্রিপা.॥ 

্ যো। হি বিযুখ হরিচরণায়োজো 

রা কুলশীজ দু বিপদ িভিনা 4 



চির ূ 

জনমে ঈদে প্রেষ ধন আভিলান &. 

. পরীর । ॥.. 

ব্ৈলোক্য বনী পীর যার-দাসী। 
খ্ন্ধি সিদ্ধি বাহ।র কটাক্ষ-অভিলাষী ॥ 

তার কোন্ দ্রব্যের অভাব ত্রিভুবনে। 

অঙ্গ মাগি পাঠাইল কপার কারণে ॥ 

মুক্িসে অধম তার মায়া-বিমোহিত । 

না জানি মহিমা তার কৈলু অবিহিত ॥ 

বছুবংশে কংস হেতু যাহার উদ্দয়। 

লোকমুখে শুনি তমু মনে নাহি লয় ॥ 

জগতমোহিনী মায় করায় বিকল। 

তার কিবা দোষ দিব জনম বিফল ॥ 

জানিলু এখন পদে লইমু শরপ। 

ক্ষমিব সকল দোখ কমল লোচন ॥ 

ক্কপাক্স সাগর সেই নন্দের কুমার । 

কতদিনে পাদপক্জ দেখিব তাহার ॥ 

যাইতে ভরসা নাহি কংসের তরাসে। 

সদাই ধেআন করি থাকি নিজ বাসে । 

রমনী কারণে ছ্বিজগণ পায় পার। 

সাধুসঙ্গে হয় নিজ জনের উদ্ধার ॥ 
ত.ব সেই অন্র লয়াা দেব দামোদর । 

্ঞাজন করল লয্্যা সব সহচর & 

শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত। 

শটকষ-মঙ্গল উহ? 

নর রঙ্গ) 

মাথায় ও পুচ
্ছ ঘল বায়... 

বুলি, ক্র উদদ
ল টুডে রানে 1 8 টা 

গোআলা ছাআল. বঙ্গে করবিকলন &. €₹ 

শ্রীদাম তুদাম সুবল বলকান । ,. ; 

বসিল! কানাই বেড়ি সভে একু ্  ৮ 
বক্ধা আদি দেব যাহ! ন। পাক থেকানে ॥ 

সেই গোপাল ক্র ছাত্সালের সনে ॥ 
কেহ হানে কেহ নাচে কেহ গায় শীত ।. 
ভোজন করিয়। সভে ছৈল। হরষিত ॥ . . 

হেনই সময়ে বেলি ছেল অবসীন। 
বনে হৈতে গেপীনাথ মন্দিরে পরান ॥ 
হেনকাঁলে সকল গোআল। একুঠ'াই । 

করিতে ইন্দ্রের যজ্ঞ পাড়ে ধাআধাই ॥ . 
স্বত দধি শর্করা আনিছে ভার ভার। 

দধি দুগ্ধ অশেষ প্রকারে উপহার ॥ .. 
মার্জিত রঞ্জিত কেহ করে ঘজ্ন্থান। 

কেহ দ্রব্য রচে কেহ করে সান দান ॥ . 
এই সব রূপ দেখি দেব নারারণু। 
প্িজ্ঞাসিল! দামোদর নন্দবিদ্যমান & 
কোন্ কর্ম আজু বাপা করিব! এথায়। 

কাঙ্ার উৎসব ইহা ঠকলে কিৰ! হয় & 
দেব দৃষ্টি কর কিব: লোকের কল্পিত । 
কহিবে অবশ্ঠ মেরে যে হয় উচিত ॥ .. 

বলিতে লাগিল নন্দ পুত্রের বচনে। 

নান! শন্ত হয় বাপু বৃষ্টির কারণে &. 

বুষ্টি করে জলধর ইন্দ্রের নিদেশে। - 

সেই স্থপতি পুজি যজ্ঞের প্রয়াসে & -.. 

সর্বত্রব্য অধিকারী হয় দেবরাজ 1: . 

' তারে কিছু দিরা'আগু করি অন্ধ/কজ 1. 

চিরকাল হৈতে ইহ! আছে দ্েশ্তাছার।, 

যেব! নাহি করে কুল লাহি ভাব, 8.7. 

নন্দ আদি: গেআরক ফি এই নবী ৮ 

যা ইহজারে, ভবে কায পুলি: । 
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শিশু হচ্যা ছি জবি শুন সাবধান ॥ 

হত কিছু দেখ জী সব চরাচল্সে.। 
কর্ম অব্রূপ কেহ নহে প্তত্তরে ॥ 

কর্শ অন্ক্ধপ জীব পা দেহ হোগ। 
সুভাগুভ কর্ম হেতু সখ হত ভোগ । 

কর্ত্থ পন্গিহরিলে নিব ভাল গতি । 

সতী অবলা যেন ভজে অন্য পতি ॥ 

করহ্ কর্দের পুজা কহিল বিদিত | 

ভিন্ন ভিন্ন জাতি ধুতি ধার 'নিয়োজি ত। 

ৰিপ্র বেদজীব্বী ক্ষেত্রি ক্ষিতির পালনে । 

বৈশ্তবৃত্তিজীবী শূড্র দ্বিজের সেবনে ॥ 
বার্তী চারি প্রকারে প্রথমে কৃষি দিয়ে । 

বাণিজ্য দ্বিতীক্পে গুরু-সেবন তৃতীয়ে | 

চতুর্থে কহিল খপ তদস্তের দান। 

তার মধ্যে আমি সব গোবুভি-প্রধান ॥ 

নাছি গ্রাম নাহি ভূম নাহি বাড়ি ঘর। 

পর্বত অরণ্যে বসি কারে মোর ডর ! 

যার আশীর্বাদে আছি সর্ধক্ম অভয় । 

বথাযর় নিবসি যেব! জীবন উপায় ॥ 

ব্রাহ্মণ গোধন শৈল এ তিন প্রকার । 

সকল সম্পারে যজ্ঞ আরস্ভ তাহার ! 

বিবিধ রন্ধন কর আমার পিরীত। 

 হিস্কু মরিচ সপ ত্বত সম্ভারিত ॥ 

সড়সড়ি লাবড়ি রান্ধিবে ছুই শাক । 

এরলনা ভডালনা সব মধুর শপাকে ॥ 

মনোহর! ছেন! লন, খুলিয়া লাফড়া। 

স কছা কাকর! অনুপান কাজি বড়া ॥ 

স্বত 'রুঝ হুগ্ধ নবাত চতুর্জজাতে। 

পরমার পান্ধল আউট ভাল মতে ॥ 

করিবে গোধ্মবৃষ্টি অশেষ প্রকার । 

বিঠ1 বিঠ1 পিঠ! লা, বিচি আকার ॥ 

০০০০৫ এ প্র. পাহারা 

স্পা 

বিশেষ তাহার বথ্যে আরিফেল পুলি । 
আসিবা কাক্ষক! গাড় সুগের সাউজী 1. 
ভোজন করাহ কুতৃষলে দ্বিজগণ। 
শ্রমযুত হয়্যা ষেই করিবে গমন ॥ 
ধেনু দক্ষিপা দেহ হইয়! লমুখ। . 
এ লব গরম কার্ধ্য নহিও বিসুগখ ॥ 

চগ্ডাল অবধি লোক ঘেই ধা চায় । 
তারে তানে সেই ধন দেহ মহাশন্ন ॥ 

গরুরে গোক্ষল দেহ হরফিত মনে । 

পর্বতেক্ষে বলি দেহ করিস্বা যতনে ॥ 

ভোজন করিয়া সভে ধর অলঙ্কার । 

শকটে চড়িয়! সব লঙ্কা! পরিবার ॥ 

গোবিপ্র আদি কৰি গিরি গোষ্ধন । 

প্রদক্ষিণ হ্যা নমস্কর এক মন ॥ 

এ সব আমার মত কহিল বিদিত। 

যদি মন লয় তবে আস তুরিত ॥ 
এ বোল শুনিনা বলে নকল গোআল । 

হেন উপদেশ নাহি শুনি এত কাল ॥ 

হরধিতে ৰলে নন্দ জানি বিপ্রভাগ। 

এই সঙ্জ পত্রে ঝাট কর এই বাগ 4 

সিনান করির! শুচি হঙ্স্যা দ্বিজগণ । 

প্রথমে উচ্চারে শুভ স্থন্তি বাচন ॥ 
দেব পিতৃ অঙ্চন করিয়া পশ্চাতে । 

পাদ্য অয আদি বিধি নান! জাতে ॥ 

পুর্বে ছোম করিয়া দক্ষিণা ধেছুদান। 

গোধনে গোকল দিল দ্বিজে অন্ন পান ॥&. 

| পরম সানন্দে পু্জিল ধরাধর। 

পাদ্য অর্থ্য ধূপ দীপ ১নবেণ্য বিস্তর & 
কুশত্তিক৷ আরমি্সা আহুতি প্রবেশ । 
বিধি অনুসারে হক্ঞ হইল বশেষ ॥ 



ৃষ্তাগীত আলক্ষিত হ্যা এফমেলি। 
গিরি প্রদঙ্গিণ' কজি অর হুলাহলি'। 

ওহনই সময়ে রঃ ধরি অন্ত কাক। 

শাল্যর ব্যজন পিউক পরমান্লে
 | 

উদ্দর ভরিল.সব নান! রস পানে ॥ 

আজলি তুলিয়া হেথ!। নিজ গোপরূপে। 

আপনারে আপনি দেখায় সব গোপে ॥ 

দেখ দেখ আরে ভাই পুরিয়! নায়নে। 

অনুগ্রহবশে গিরি হৈল মুর্তিমানে ॥ 

এ বোল বলির কৃষ্ণ শিশুগণ সঙ্গে. । 

আপনারে আপনি প্রণাম কমি রঙ্গে ॥ 

উদ্ধ বাহু করিয়া সন্ত্রমে গৌপগণ । 

বর মাগে হুরধিত হয়্যা একমন ॥ 

নিজ স্থান পর্নিহরি আশ্রপ্িল তোমা । 

ধনে জনে কুশলে রাখিবে আমা সমা ॥' 

তোমার প্রসাদ এথা বঞ্চিৰ নির্ভয়। 

বসবে বৎসরে পুজা পবে এ সময় ॥ 

এত বলি সভে পড়ি দণ্ডবৎ হয়্যা। 

'নিজ স্থানে গেলা সভে পার্বণ করিয়া! ॥: 

গুন শুন অরে তাই হয়্যা একচিত । 

গ্কষ্*-মঙ্গল ছ্বিজ-মাধব-রচিত | 

ইন্্-ঘভভল | 

ওথা স্বর্গে ইত্ বলি দেবগণ সঙ্গে । 

হেন কালে নারদ আইল! মনোরঙে ॥ 

নারদে দেখিয়া ইক্র স্মষে উঠিল। 

পাদ; অর্ধ্য দিয়া তার চরণ পৃর্জিল ॥ 

বসিতে আসন দিল রত্বসিংহাঁসন | 

জজ্ঞাসিল কোথা হৈতে হৈল আগমন
 ॥ 

চইলা রিনার পু . 

গ্োকুলে দেখিলাম. আছি-বড়ুই রীদ্ধি &. 

বৎসর অন্তরে গোপ, পুদ্িত তোমার । 

তাহাতে হেলন কৈল ক্বফের কথায় &. 

তোম! ন! পুঁজির! পুজে. গিরি গোবর্ন। 

নন্দ আদি ব্রজপুরে, যত.গোপগণ ॥ ". 
গোকুলের পুজা স্তর হইল রহিত। | 

বুঝিয়া৷ করহ কার্ধ্য যে হয় উচিত ॥ 
এতেক বলিক্বা মুনি করিল গমন ॥ 

শুনিয়া কুপিল অতি সহশ্রলোচন ॥ 

জ্বলন্ত অনলে যেন ঘ্বত ঢালি দিল। 

তেমতি ক্রোধেতে ইন্র কুপিয়! উঠিল ॥ 

নিজ অহঙ্কারে ইন্দ্র কে নাহি মানে ।: 

সম্ব্ত আবর্ত মেঘ ডাক দিয়া আনে ॥ 

যার বৃষ্ট্যে সি নষ্ট হয় অৰিলঘ্বে। 

বিদ্যমানে বলে তারে.করিরা আরন্তে ॥ 

ূ ৷ অতি বড মর্দে মত্ত হেল গোপগণ । 

। মন্তষ্যের বোলে করে ঘেবের হেলন & 

| লঙ্ঘিয়া আমার পৃজ! পুঁজক্পে পর্বত । 

ৰ সহন্জে রাখাল জাতি করি জালে- মহত্ব ॥ 

য়েন.ভুব-জলনিধি তরিরার আশে । 

। ঙ্গরিদয এড়ি নর কর্ণ অভিলাষে & 

ৃ কোথাস মানুষ কানু কিক৷ জানে শুদ্ছি। 

| অনাদর করিল আমারে তার বুদ্ধি ॥ 
এখন রাখুক তারে সে ননকুমার। 

। শুন গুন আরে মেঘ বচন আধার & . 

! সত্বরে বরজে গিয়া কর বরিধখ । 

| ষেন নাহি জীয়ে এক গোক্জাল! গোধন । 

ূ উনপঞ্চাশ বায়ু দিলা সংহতি | 

চল চল ঝাট মেঘ আমার আরতি ॥ 

পাছে আমি আসি পরাবত-মারোহগে | 

এ বোল বণিয়া 5 মেখগণে ? 

আপাত পাশ পাক্কা 

| 
! 



৮৮. : 

পৰনের বেগে ধুল! গুঁড়া উড়াইরা ॥ 
হুড় হছুড় ছড় ছুড় গর্জন বিশাল। 
শুনিতে জদয়-কম্প কর্ণে লাগে তাল ॥ 
চতুদ্দিগ্ চাপি হেল ঘোর অন্ধকার । 
অশনি পবন খন বিছ্যাৎ-বঙ্কার ॥ 

উন্বল আদির! তার! গোকুল-নমাজে। 

পাছে পাছে আইল! আপনি দেবরাজে ॥ 

গুন শুন অরে ভাই হঙ্ক্যা একচিত। 

শ্ীকষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ৪ 

ধান্সী বাগ । 

 এন্বাবভ চড়িয়া। 
| উপনীত পৌঁকুল নগরে । 

সাজিয়া মেঘের গড়ে, প্রথমে তোলাইল ঝড়ে, 

নিরবধি শিলাবৃষ্টি করে ॥ 
ভাজে বড় বড় ঘর. 

উপড়িয়া ফেলার পবনে। 

ঘ্বোর মেঘ চমৎকার, দিনে হৈল অন্ধকার, 

ধূল! উড়ি লার্গিল গগনে ॥ 
ইন্জজ গোবিনের বাদ,. 

_ প্রলয় দেখে গোআল! গোপিনী। 
গাৰী বণ বৃষপাল,  হ্ারাইল রাখাল, 

| অমিয়া হইল নানাস্থানী! 

মেঘ বন্দিষে মুহলধারে, উচ্চনীচ সম্ করে, 

| বিশেষে ইন্দ্রের পায়্যা বল। 
খযাব্ত্ মহাষতি,  পৃষ্ে ষার সুরপতি, 

.. সমুদ্রে তুলিয়া! দেই জল ॥ 
সফল গোকুল পুরী, . আকুল পুরুষ নারী, 

..... জীবনের করিল' নৈরাশ। 

ঘন খন ছাড়ততি নিশ্বাস ॥ 

| বথার় জীবন হরি, 

রপ-মুখী হুইক্সা, 

তরুবর গুরুতর, 

এক্গ পরমাদ 

কোপে ইন্দ্র চাপ ধরে, বজ্ বিষণ করে, 
যার ডাকে বিদরে পরানী । 

জয় রাম সোঙরে কেহ, চৈতন্য পাইয়। দেহ, 
কেহ ঠার পড়িল ধরণী ॥ 

কহে ভাল গোপীনাথ, ৰ্ৰিশ্চন্ন গোকুল পাত, 

যদি সভে রাখিবে পরাণে | 

চল তার বরাবরি, 

রাখিবেন সেই ভগবানে । 

পয়ার। 

নিরন্তর বরিষণ করে শিল জল। 

উচ্চ নীচ ন1 জানি পুরিল মহী তল ॥ 
অতি বাত অতি বৃষ্টি করিল পীড়ন। 
প্রলয় দেখিল সব গোপ-গোপীগণ 

খতু বরিষণে শীত বাড়িল বিশালে। 

কম্পিত সকল তনু ডরে প্র!ণ হালে॥ 

বুকের ভিতর শিশু বাহু আচ্চাদনে। 
হেট মাথ! করি লোক ধাইছে ক্রন্দনে ॥ 

যথায় জীবন কান্ চরার গোধন। 

রমণী পুরুষে তথ! করিল গমন ॥ 

পাইয়া বিষম শঙ্কা৷ বিধাদ বদনে । 

শরণ পশিণ ননানন্দন-চরণে ॥ 

তোমা বহি আমি সব নাহি জানি আন। 

এবার সন্কটে প্রভূ কর পরিজ্রাণ ॥ 

তোমার বচনে বজ্ঞ ভাঙ্গিল তখন। 

সেই কোপে সুরপতি বরিষে এখন ॥ 

এ বোল গুনিয়া কোপে নন্দের ননদন। 

দিলা এক টান হরি ধরি গোবর্ধন ॥ 
মূলের সহিত উপাড়িল গিরিবরে । 
হেলে বাম করতলে ধরি ছত্রাকারে ॥ 

শুন শুন অরে ভাই হর্যা একচিত 1 
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মুহই রাণ। 
ঘন বরিষণ' শিল, 

অন্থদ অসম 'নিনাদে । 

মুরুছিভ খনে ঘন, 
ত্রাসে ভীতে পড়ি নিজ পাদে ॥ 

বিধিকর নির্ভয়, 

অমররাজ মদহারী । 

গিরি গোবদ্ধন, 

অভিনব ছত্রকধারী ॥ 

জয় জয় কৃষ্, | 

চৌদ্দ ভুবন অধিকারী । 

অস*ম বিক্রম গুণি, 

কৈতবে বরজ বিহারী ॥ 

গিরি ধরি বাম বাঙ্গে, ভাপি শাপি ক্ষণ কহে, 
জনক-জননী পর্হ'রে। 

দরে হরিয়া হে, 

গিরিতল গর্ভ উদরে ॥ 

নিজ ধন জন লই, 

মাথব ' রস গায় । 

স্প্র দিবস হরি, 

বহল পদেক নাচি যায় ॥ 

পয়ার। 

কৃষ্ধের বচন শুনি সঞ্চল গোআল। 

গণ্তের ভিতর আগু চালাইল পাল॥ 

তাঁর পাছে ধনে জনে শকটে পুরিয়া। 

জনে জনে প্রবেশিল নগর বাড়িয়া ॥ 

আনেক যোজন পথ হয় সেই স্থান । 

কষ্চের প্রসাদে সে পাইল পরিস্রাণ ॥ 

অবুধ গোআল! জাতি তবু নাহি চিনে । 

ভন্ত পায়্যা এক নিঠি চায় কানুপানে ॥ 

গোপগোপী গোধন, 

কারি ক্ুপাময়, | 
! বাম করে পিরিবর আছে অবহছেজে ॥ .. 

করিয়া উৎপাউন, | 
। পর্ষত উপরে হর ঝড় বরিষণ। 

স্থষ্টি কুল কারণ, গর্ভের ভিতরে আছে গোআল গোধন । 

সিংহশিরোমণি, 

প্রবেশ করহ স্থথে 

বরজ পদিল তাহ 

গিরি গোদ্ধন ধরি, 

| 
| 
ৃ | 

| 

| 

( 
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দুপ্ধের ছান্সাল কা গিরি গুরুড়র & .. 
সলিল মহানিল, | পাছে নাজ তির পরে মাথার উপন্ ৪... 

৷ দেখিয়া সশফ্ লোক বলে যছুরায় 1-.. 

না পড়িব মহ্থীধর না করিহ ভয়-&. 

সপ্ত দিবস হরি তেভি অন্ন পানী । 

ষোগবলে গিরি ধত্বি আছে যছুমণি ॥ 

ছন্রক লইয়া ষেন শিশু সব খেলে & 

পাইল! বড়ই লাজ দেব স্থরপতি। 

নারিল৷ করিতে কিছু আপন শকতি &॥ . 

হইল প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ টুটে অহঙ্কার । 

নিবারিল ঝড় বৃষ্টি না রহিল আর ॥ 

সপ্তাহ করিল এত ঝড় বরিষণ । 

তু কিছু নহে এক কৃষ্ণের কারণ ॥ 

প্রভুর সহিত নহে সেবকের বাছ। 

বা জানিক্া আপনারে করিল প্রমাদ ৪. 

এ বোল বলিয়া ইন্দ্র সশঙ্কহৃদয় । 

লজ্জায় পলার্ন্য। গেল আপন নিলয় ॥ 

স্তন শুন গোপপণপ কহিল নিশ্চস্স। 

৷ নাহি বাত বরিষণ পরিহর ভয় ॥ 

ধন জন ধেন্্র বৎস লইয়া এখন | 

| হরিষে আপন স্থানে করহ গমন & | 

|| কুষ্ণের বচন শুনি সব গোপগণ |... 

| শকটে চড়িয়া স্ত্রী পুত্র ধন জন & 

| পরম সানন্দে সভে হইল? বাহির । 

| ইন্রক্গয় কৈল কৃষ্ণ কপট আতীব ॥ 

| তবে হরি গোবদ্ধন থুক্যা নিজ স্থানে । 

] নাকে হাথে দাড়াইপ্সা চাছে সর্বব জনে &.. 

| নন্দ আদি করিয়া তেক- গোপগণ। ,.. 

1 ধাইক্সা কৃষ্চেরে আসি কৈন আলিঙ্গন &... 
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হশোদা গোছিলী আদি যত গোশীষন। কালিয়-দমন কালে দেখিল নয়ানে। 

নিছনি পুঙ্ছনি করে কল্যাণ কারণ ॥ ৷ যে হেতু ষসুনাজল অমৃত সম্গানে | 
সুর্ব্বাক্ষত আনিয়া তুলিয়া দিল শিরে। শুন শুন নন্দঘোষ কহিল তোদারে 

হ্বধির তিলক দিয়া বেড়িলেক নীরে ॥ কোদ্ হেতু এত শক্তি তোমার কুমারে । 
চিরঞ্জীব চিরজীব সনে আশংসে । আমা সবাকার বা ষতেক অহ্ছর।গ ॥ 

সাহা দেখি দেবগণ হাপিয় প্রশংসে ॥ আছয়ে কানুর প্রতি শুন মহাভাগ । 

লোক ব্যবহারে ভাই রোহিণী-নন্দন ॥ নিজ পুত্র কলত্র বিযোগে তনু বহে। 

(তিল এক তাহার বিরোগে প্রাণে যায়ে ॥ 
এই সব বড়ই অদ্ভুত আছে দনে। 
কহ যদি জান তুমি ইহার কারণে ॥ 

মঙ্গল পুর্ধ্বক তিহ দিল আলিঙ্গন ॥ 

আকাশে থাকিয়া হরষিত দেবগণ। 

জয় জয় মাদে &কল পুষ্পবরিষণ ॥ 

শক্খ হুন্দুতি বাদ্য বাজে নিরন্তর | নন্দঘোষ বলে কথ। কহিব তোমারে । 

ত্রিভুবন-পুঁজিত হইল যছৃবর ॥ গর্শমুনি আসি বত কহিল আমারে ॥ 

তিনবর্ণ এহার আছিল তিন কালে । 

শ্বেত লোহিত পীত আমি জানি ভালে ॥ 

এবে কঞ্চবর্ণ দেখি যুগ অনুপাম । 

তেকারেণে এহার থুইল কুষ্ণনাম 1 

কোন জন্মে ছিল। বন্থুদেবের কুমার। 

তেঞ্ বাস্গদেব বল ঘুষিব সংসার ॥ 

বনু নাম বহু কন্ম বহু গুণ বূপ। 

তোমার পুত্রের আছে কহিল স্বরূপ ॥ 

আমা বহি পৃথিবী না জানে একজনে । 

কৃষ্ণের অভভুত কর্ম্ম দেখিন্! নয়ানে। 
বিশ্বিত গোজালা সব করস্তি ভাবনে ॥ 

হেন অদতুত নাহি দেখি কোন কালে । 

ধরিল পর্ধত সাত-বরিষের কালে ॥ 

: আবহেলে উপড়িয়া করতলে ধরে । 
কমল ছি'ড়িয়া যেন তেলে করিৰরে ॥ 

ব্খন শৈশবে জাখি নারে মেলিবারে । 

স্তনপানে পুৃতনারে করিল সংহারে । 

এক মাসের হইয়! চরণের ঘায়। 

ভাঙ্গিল শকট খান পড়ি গেল ঠায় ॥ কুশলে থাকিবে তুমি ঞ্রহোর কারণে ॥ 
এক বরিষের ববে সভারে বিদ্িত। | তরিবে অনেক হ্র্গ পুত্রের প্রসাদ । 

ভূণাবর্ত মারিলেক অতি বিপরীত ॥ সকল সম্পদ হৈব নহিব প্রমাদ ॥ 

পূরবে আছিল ঞঞহ বড় মহাজন । 

হুষ্ট মারি শিষ্ট জনের করিত পালন ॥ 

ঞ্েহারে পিরিতি বা করিবে যেই জন। 
তাহারে লঙ্ঘিতে রিপু নারিৰে কখন ॥ 

নবনী-তক্ষণে রাণী বান্ধে উদৃখলে | 
মল অর্জুন ভাঙ্গি পাড়ে অবছেলে ॥ 

বাচ্ছুর রাখিতে বনে মারে অধান্থরে | 

জলপানে কক চিরি নিল যম ঘরে ॥ 
বৎস মারিদ তকৃ কপিখ সহিত | বিষু প্রাতি বল বেন না ধরে অন্থবে। 

ধেনুক নিধনে বন করিল! অভীত ॥ তেন হরিদরপনে রিষ্ট যাক্স দুরে ॥ 
প্রলম্ব নিধন করি শৈশব বিবার । শুন শুন নন্দঘোষ কহিল পরম।- 
দাবানল ভাঙ্গিয়া রাঁখিলা সছচর ॥ সকল প্র্ষারে শিশু শারারণ লম ॥ 



বই যতনে ঞ্েহ! করিহ পালন । 

স্তাঙ্গিযা কহিল কথা স্নেহের কারণ ॥ 

সাক্ষাতে আসক গর্গ কহিল আমারে । 
ভার পরতেখ এই পণই বারে বারে ॥ 

না কর বিস্ময় সভে কহিল এই তত্ব। 

সহজ শকতি এই নহে ত মহস্ব ॥ 

এ সব গুপত কথা শুনি গোপগণ । 

ধন্ঠ ধন্ত করি নন্দে বাখানে তখন ॥ 

দেখিয়া শুনিয়া! গোপ কুষ্জতের করণ। 

করিল বিস্তর পুজা অনেক স্তবন ॥ 

ভকত রক্ষণ হরি কৃপা অবতারি । 

তেঞ্ি গিরি ধরি রাখে গোকুল নগরী ॥ 

যেই জন শুনে তণে রুষ্জের বিক্রম । 

ংসার অচ্ছেদা বৃক্ষ তারে ভূণসম ॥ 

পাপা খরার 

অথ গোবিন্দাভিষেক | 

পরার | 

হইল প্রতিজ্ঞাভঙ্গ পায়ে পরাজয় । 

'আপমা বুঝিয়! ইন্দ্র চিন্তিল হৃদয় ॥ 

প্রতু না চিনিল্গু আমি মদের কারণ । 

আর্জনা মাগিব গিয়া ধরিষ্বা চরণ ॥ 

এরাবতে আরোহিয়া করিল গমন | 

হেনকালে স্ুরভির বিধির বচন ॥ 

ইল্দের সহিত তুমি ক্ষিতিতলে গিয়া । 

গে|বিন্দ-আখ্যানে কৃষ্ণ অভিষেক দিয়া | 

হরিতে সুরভি ব্রহ্মার আজ্ঞা পাইয়৷ 

আইলা! প্রভুর স্থানে গোলোক ত্যজিয়া | 

কত দূরে আপি দোহে হৈল দরশন। 

পরম আনন্দ হৈল দেখি বৃন্দাবন | 

গোষ্ঠ মধো ফেরে কান দেখয়ে তথায় । 

অধোমুথে দেবরাঁজ আইল সভায় ॥ 

১৭০০ পাস ৩, পপ শী শোপিস পিপি শপ 

গা 

সর্বাঙ্ষ পুলক চক্ষে বহে বারি হুর |. 
কম্পিত হৃদয়ে ধীরে ধীরে অগ্রঙ্গরে ॥ 

পড়িল ধরণী লুঠি দণ্ডবৎ কায়। 
কনক মুকুট শিল্পা লাগে দুই পান ॥ 

খণ্ডায়ে সুরেন্দ্র মদ ত্যক্ত অভিমানী । 

করয়ে অনেক স্তৃতি গদগদ ৰাণী॥ 

শুদ্ধকান্তি নিম্মল নিগুণ শুদ্ধ কায । 

লোভ মোহ কাম ক্রোধ তার নাহি দায় ॥ 

তবু খল দণ্ড কর ধঙ্দের কারণ । 

করহু মুট়েরে দয়! নন্দের নন্দন ॥ 

হের প্রণিপাত করি দৈবকীতনক্ধ | 

লইলু শরণ শোরে দেহ হে নির্ভয়। 
বলিতে লাগিল হবি হসিতৰ্দন। 

স্ররাস্তর তোমায় না জানে কোন জন ॥ 

ন1 বুঝিয়া বড্ড আমি ভাঙ্গল তোমার । 

তেঞ্চি সে ভজিলা! আসি চরণে আমার ॥ 

তুমি সে ন' জান আমি বড়ই প্রসন্ন । 

নিজলোকে মদগর্বব না রাখি কখন ॥ 

যাহ যাহ দেবরাজ 'দলাম অভয় । 

আমার বচন এই পালিহ নিশ্চন্ব ॥ 

আপনার অধিকার পালিহ সকল। 

ইন্দ্রপদে মত্ত হৈয়া না হইও বিকল ॥ 

তবেত সুরভী কৃষে। প্রণাম করিনা । 

বলিতে লাগিল নিজ সম্তুতি লইয়া ॥ 

শুন নাথ মহাশর নিবেদি তোনারে ॥ 

আমি সব সনাথ হইল অৰতারে ॥ 

[ তুমি আমা সভাকা'র পরম দেবতে। 
। তোম! বিনা' নাথ কেহ নাহি ভ্রিজগতে 

( এক নিবেদন করি করহু অবপ।  : 

: ষে হেতু ব্রহ্মার আজ্ঞা হেথা আঁগমন। 
দ্বরূপে ইক্র্রের প্রতি হুইল পিক্বীতি । 

অভিষেক করি যদি হয় অনুমতি । 



এতেক শুনিত্বা হরি হরধষিভযষন 1- 
তুষ্ট তইয়া সায় তবে দিলেন তখন । 
ক্ঞ্চের সম্মতি পায়ে হরিষ অনেক । 

ইন্জ্ লৈর্যা স্বরভী করিল অভিষেক ॥ 
আনন্দেতে স্রভী মধুর নিজ ক্ষীরে। 
হেম ঘট পুরি ক্ষীর ঢালে হিশিরে ॥ 
অমর-রমণী মুনি সঙ্গে আথগুল । 
ধরাবত আনিল আকাশ-গক্গাজল ॥ 
কয় জর স্ুনাপ হইল তিনলোকে । 
অখিল আনন্দ নন্দক্থত অভিষেকে ॥ 

স্থর্ভী মধুর ক্ষীরে প্রাবলা ধরণী । 
পুলকে পুর্শিতি হরি অভিষেক গণি ॥ 
তরু মধুকরে বস বজে নদীগণ। 
পব্বতে প্রবেশে দ্বিজ ন'ধব বচন ॥ 

অথ শ্ীকষফের বরুণালয় হইতে 
নন্দকে আনয়ন ও গোপগণকে 

্বধাঁম দর্শন । 

পরার । 

গোবিন্দের অভিষেকে পাইয়া পিরীত। 

এইমতে স্ুরপতি স্ুরভী সহিত ॥ 
বিদায় হইস ইন্ত্র গেল নিজালক় । 
শিশুগণ সঙ্গে রঙ্গে বকে মহাশয় ॥ 
একাদশ করি নন্দ পুজি নারারণ। 
ষসুলার স্বানে গেল দ্বাদশীর ক্ষণ ॥ 
নিশিশেষে গোপগণে করিয়া সংহতি । 

আ্ুরি- বেলায় জলে প্রবেশে ব্রজপতি ॥ 

বরুণের' অনুচয় আছিল তথাত় |. 

অনুচিত কন্থ দেখি ধরি টয় যায় ৪ 

ন। দেখিয়া ব্রজপতি. গোআলা৷ ষকণ। 
ৰিষাদ বচনে সভে করে কোলাহল ॥ 

তাহা শুনি নরছরি জানিল হাদয়।. 
অবিলম্বে সেই স্থানে আইল কৃপা ঈ. 
প্রবোধ বচনে শাস্ত করে গোপগণে। 
বরুণ আঁলয়ে ক্ষণ চলিল! আপনে ॥ 

রুষ্ আগমন দেখি আনন্দিতমন | 

উঠিয়। বরুণ বহু করিল স্তবন॥ 
আজি আমি ধন্ঠ ধন্য সফল জীবন। 

মনোরথ দিদ্ধি করি চরণ বন্দন ॥ 

তোমার চরণযুগ্ম দেখিন্ট নয়নে । 
এই স্থুসম্পদ বহু হৈল শুভক্ষণে ॥ 
নমে। ভগবতে ব্রহ্ম নম সত্বগুণে । 

নিবেদন করি পদে লৈনু শরণে ॥ 

অধম অবোধ পাপী মোর অন্ুচর | 

আঁনিল তোমার পিতা ক্ষম ষছুবর ॥ 

৷ তের লৈয়া বাহ নন্দ ব্রজ অধিকারী। 
রুপার সাগর বুষ্কুল অবতারি ॥ 

| এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ হরিষ হইয়া । 
পিতা লৈগ্লা সেই পথে উত্তরে আসিয়। ॥ 

দেখিয়া হরিষ বড় হৈল গোপগণ। 

। কহিতে লা'গল নন্দ যত বিবরণ ॥ 

| দেখিন্থ বিচিত্র বড় বরুপের পুরী । 
যতেক বৈেভব তাহ! কহিতে না পারি ॥ 

অনেক আদরে কষে পুজে জলেশ্বর । 

আপনি আনিয়া মোরে দিল বরাবর ॥ 
শুনিয়া নন্দের কথা আনন্দিতম্ন। 

| পরম ঈশ্বর জ্ঞান হইল তখন ॥ 
ূ 
| 

ৰ 

পপ 

-- শশীশিাশিীটি টিিশিসিপী ৮০৮৮৮, 

শি শিপন শ পপি, 

শপ ৬স্প্পিপান ০ তপতি পি 

পাচা পাত শাক ৯ পসিপিপশ 

সপ ০ সী পা - আপ লা ক 

সপ _ সম ০৯০৯ ০৮ ৮০ 

শপ 

অবোধ গোপের বুদ্ধি হৈল এতকালে। 
আপনার পরিত্রাণ দাড়াইল ভালে ॥ 
ত। সবার দুঢ়ভক্তি জানি নারায়ণ! 
নিজ ব্রজলোক তারে দেখান তখন ॥ 

সমাধি করিয়া, যারে দেখে মুনিগণ। 
অনারাসে গোপ তারে দেখে করি ক্ষণ & . 



বুন্দহৃদে. নিমগ্ন করিয়া! জনে জন । 

পুনরপি আনিলেক কমললোচন ॥ 

অপরূপ দেখি নন্দ উল্লাসিতমন। 

ধসৰ রসেতে বঞ্চে বশোদানন্দন ॥ 

কতদিনে হৈল শুভ শারদ-ষামিনী ৷ 

ৰঞ্চিব অনঙ্গরস সহিত গোপিনী ॥ 

হর 

অথ রাঁসলীল! বণন। 

শারদ উজ্জ্বল শলী বিমল যামিনী। 
প্রফুল্ল মল্লিক ফুল মধুকর-ধবনি ॥ 

রমিকনাগর গুরু নন্দের নন্দন । 

কৌতুকে অনঙ্গরসে মাতাইল মন । 

চলিল শ্রীরন্দাবন নট ৰনমালী। 

সধ্বকর মধুরধবনি কুহুরে মুরলি ॥ 

তরুণ তমাল তন্গ রূপ মনোহর । 

পূর্ণিমার চন্দ্র যিনি নয়ন বিশাল । 

নবজভধর রূপ ত্রি5 ভঙ্গিমা। 

ফোটি কোটি কাম ক্ষিনি লাবণ্য গরিম ৫ 

সে অঙ্গ ভঙ্গিম। 2ম বেদ অপোচর । 

কাব শক্তি বর্ণিবারে নার মহেশ্বর ॥ 

সুত্বর মঞ্জরী পদে গছেন্দ্র চলন। 

কে হ্বিক্ত মাধব প্রবেশে বন্দাবন ॥ 

০ রর 

অথ দ্বাদশ বন বনন । 

রমপের ইচ্ছা কান করিল যখন । 

হরিষে তারকা-পতি উদয় খন ॥ 

বিশদ নীতল নিজ করে মননখে। 

অরুখ কুস্ধুম লেপে প্রাচীবধূ-সুখে ॥ 

চিরকাল বিরহে রমণী দরশনে। 

পাইল আসি! যেন কাশী শ্বামীজনে ॥ 

রবিকরে আছিল হতেক-জীব ছাগে। : - 

হরল প্রকাশ তাহা নিজ কিম দে & 

কুন্ুমিত বন শোভা করিছে অধিক 
| 

নিশি দিশি না জানি প্রসন্ন দশদিক ॥ 

প্রবীণ যমুনা নদী তীর্থের প্রধান | 

সর্ব দুঃখ বিমোচন ষাহে কৈলে স্গান &. 

স্মরণে মঙ্গল হয় দরশনে যুক্তি । 

। পরশন মাত্র হল প্রেমযুত ভক্ি £ 

তাঁর ছুই কুলে হয় বন বারথান | 

যেন জল তেন স্থল মহিম! সম্মান &. 

বুন্দাবন যধুবন আর তাল বন 

বহুল বিপিন দিয়! কুমুদ্দ কানন & 

[ শ্রবন লৌহবন এই সাত স্থান । 
রে» এ ৪ 

1 পশ্চিম বমুনা কুলের এইত বিধান & 

ূ তার পৃর্বভিতে আছয়ে পঞ্চ বন। 

| তার নাম কহি এই শুন তক্তগণ & 

| মহাবন ভদ্রবন ভাগাকী গহন। 

| খদদির বনের শেষে কাম্যক কানন ॥ 

এইত দ্বাদশ বন করে গণনে। 

| তার মধ্যে বৃন্দাবন জানিহ প্রথ'নে 

বুন্দাবন বলি নাম লিখিল পুরাণে । 

তুলসীরে বুন্দা বলি তির কারণে ॥ 

তাহার মহিমা বলে কাহার শকতি। 

তথা জন্মিবারে ইচ্ছা করে গ্রজাপতি ॥ 

বৈকুঠ অভিন্ন স্থান লক্ষ্মী অবিদিত । 

। যাহে রাস মহোৎসব পোপীর সহিত ॥ 

কৃষ্ণের প্রধান স্থান কহে চারিবেছ । 

যুগে বুগে আছে তাহা কে কনে বিচ্ছেদ 1 

তাতে ব্রজাঙ্গন। কর্রী কষেের প্রেয়নী। 

তাহার সমান শন্্ী নহে প্রিকদাসী & 

প্রভৃর প্রধান শক্তি্ষ্টিস্বকূপিনী। 

গুপ্তলীল! নিগৃঢ় শ্রীঅঙ্গ বিলাবিনী॥ 



এ গুচ রহ নাহি বুঝে লোক সভে। 

প্রথমে উদয় সেই স্তান চমৎকাক ॥ 
অগুরু সৌরভ ফার. মধু বহে ধারে। 
প্রফুল্ল লর্তিকা' নবপল্পবের ভরে ॥ 

ফুলে ফলে বৃক্ষ ডাল নোঙাইছে ভালে । 

সপুষ্প মঞ্জরী তাহে বেড়ি লতাজালে ৷ 

রুচির শিশির ধরে পত্র মনোহর । 

কারো পাক্কা কারো কাচা ফল বন্থতর । 

প্রফুল্ল অশেষ প্রশ্পরস আশ্বাদনে | 

ভ্রময়ে ভ্রমর মধু বঙ্কার সঘনে ॥ 

এ হেন শারদখতু নিশি অন্ুপাম। 

অতুল্য মহিমা সেই বৃন্দাবন ধাম ॥ 
কপোত সারিকা! শুক পিক আদি গণে। 

সদাই তরুণ বন মোহে দয়শনে ॥ 

স্থানে স্থানে বত্ত শিখী নৃত্যে ৰআকুল। 
মদন মন্দির বাস বিহারের ফুল ॥ 

তরণিতনয়। লোল তরঙ্গ লহরী। 

“অবিরত যাহার কলিকা অপহরি ॥ 

'বিচিত্র সরসিরুহ পপ্ণাগ ধূসর | 

ব্রজবিলাসিনী বাস বিলোলন পর ॥ 

'হেনই মারুত বনে সেবি অবিরত । 

“বড়ই ভঙ্গ স্থান কে জানে মহত্ব 

সেই বৃন্দাবন মাঝে আছে কল্পতরু। 

স্থাবর পীবর উচ্চ দেখিতে স্থচারু ॥ 
শ্রবাল স্বরূপ সব নবীন পল্লব। 

বরকতশ্বরূপ সুন্দর পত্র সব ॥ 

বনজ মৌক্তিক সঙ্গ কুন্্ুম কোরক । 
পঙ্গনাগ নান্ধ ফল পল্পব পুরক ॥ 
সকল কামদ সর্বলোকেকর বিটিত। 

_ন্যার সেবা ছয় খাতু কষে নিত নিত ॥ 

পপ পাপাপপপ পা পাশাপাশি পিপাসা পিপপাশপাপপাপপশাীশীশীশী শী ৮ পশলা পপ 

সস পা 

উজ । 

উপরে সুন্দর হেম শিখরের লান্ি। 

মুল কনক ফুজে রুচির রূপবারী 
অমৃতের ধার সব ক্ষরে ভালে ভালে। 

সদায় তরুণ বৃদ্ধ নহে ফোনকালে ॥ 
মণিময় মন্দির সুন্দর ভার তলে! 

তেজেতে তিমির তথা না রহে সে স্থলে ॥ 

অশেষ কুস্থমরেণু- পুষ্প সুরঞ্জিত। 

লোভ মোহ আদি ছয় তরঙ্গ-রহিত ॥ 

কুন্থমিত নানা বন করিছে অধিক। 

নিশি দিশি না জানি প্রসন্ন দশদিকৃ | 

উচ্চ নীচ রহিত সুন্দর বনস্থলী। 

নিরবধি যাহে স্ুরবিদ্যাধর মেলি ॥ 

ফল ফুলে মনোহর তরুলতাগণ। 

বিশেষ তাহার কিছু করিব বচন ॥ 

শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত ॥ 

শ্রীকষ্মঙ্জল দ্বিজ মাধব রচিত ॥ 

অথ বৃক্ষ ও পুষ্পাদি বর্ণন | 

চারি ধারে সারি সারি দেখিতে সুন্দর ॥ 

অশখ পাকুড়ি বট অতি গুরুতর ॥ 

তমাল পিয়াল শাল গরাস্তারী গামালী | 

অজ্জুন খজ্জুর তাল বরুণ শীমলী ॥ 

সরল কপিখ আর রসাল প্রচুর | 

অসন পনস বিদ্ব বর্ধরী মধুর ॥ 
হরীতকী বহুলা বহেডা দেবদারু । 

শ্বেতরক্ত চন্দন ওুঁষধিগণ চারু ॥ 

নিশ্ব কদম্ব আর লোহিত কাঞ্চন 

বকুল পিরীষ শেফ।লিক। পুষ্পবন ॥ 
ওড টগর ঝি্টি মন্দার ৰাসক। 

কুটজ কেতন্ধী বক পারুল অশে'ক ॥.. | 



একই চম্পক দাষ হক্স তির ভির। অথ ভ্রীকফের বিরহ + 

কেহ ছোট কেছ বড় গন্ধে পত্ববীণ ॥ টা 

মধ্যে মধ্যে "অপুর্ব গুবাক নারিকেল । 

আম জাম পলাশ সুরম্য বনফছ। ॥ ূ শর বিমল নিশি, পুর্ণ হ্ন্দর শশী, 

তেঁতুল ছোলক্ নেবু জন্বীর বত । হেরি হেরি গোপী মুখচজ্জ । 

সাতকরা নারঙ্গ আর কমলা অদ্ভুত | পুষ্প গন্ধ মন্দ বার, মত ভূঙ্গ পিক রায়, 

কামরাঙ্গ। করঞ্জা নোকাঁড়ি আমলকী। লামিল মদনে মহাধন্ধ 

জারলাটেররাকাহরনিজািপারি 8 পাজি বাত রন ফিরি ফিরি 

বিচিত্র তুলসী দাম মদন মরুত্সা। স্থির নহেরে। , 

মনোহর বনমালী আমোদ গুরুয়া ॥ রে সানে বেণু বাহে রে ॥ গ্রু॥ 

দেবতি মালতী জাতী যৃথী মাধবি ক1। মি অরিন এ ঠেকি রহে ফুলডালে, 

লবঙ্গ গুলাল নীল পারুলী আধিক1 ॥ দার উরি! 

রে চলিতে চরণ লে, পদে পদে তুমিতলে 

কুন্দ ঝাঁটি করবী চম্পক নাগেশ্বর | ৃ 
ৃ গোপী বিনা নাহি ভায় আন ॥ 

স্থলপন্ম কৃষ্চকেলি পুষ্প মনোহর ॥ ূ টির 

| জোড়ে জোড়ে মৃগপাখী, ঠাই ঠাই ঘন 

নদ নদী সরোবর গিরি গোবদ্ধন | ূ 
অধিক বাড়য়ে মনোরথ । 

অপূর্ব ধিধির স্থষ্টি কি তার বর্ণন। 
প্রেমবারি ঝরে আখি, গোপীর বিলম্ব দেখি 

ক্ষেপে কহিল এই শাস্ত্র অনুসারে । 
চাহে ঘন নাহি দেখে পথ ॥ 

সমস্ত আপনি ব্যাস কহিতে না পারে ॥ 

ৃ চলিতে বৃক্ষ গোচর, কিব! পক্ষি মগবর, 
অনস্ত শকতি তৃণ তরুলতাগণ । পির রাকা লও 

হ্ | 

নানা পক্ষি মৃগনাদ অতি স্থুশোভন ॥ | 
যাইয়া না দেখে তায়, অধিক সন্তাপ পায়ঃ. 

| মাধব কহিছে রসবাণী ॥ সদাই লী তল বহে মন্দ সমীরণ। 

বিশেষে শর নিশি চন্দ্রের কিরণ্ ॥ 

খণ্ড মণ্ডল তথা কুমুদ বান্ধধ। ৃ ক 

কমলা আনন সং দেখিয়। বাদৰ & : পাহিড। রাগ । 

মনোহর ধতদে আধক দিল মন। । কনক কলেবর, নব যৌৰন ধন, 

মনোহর বশীর নাদ পুরে ঘনে ঘন | প্রণমি চাদমুখ রাজে । 

মন্দিরে থাকা শুনে বরজরমণী ! কুটিল কুস্তল বাণ .. জআধন্থু সন্ধান, 

দয় নে কাম না ধরে পরাণ । তিলক পূরল তাল সাজে ॥ 

জাজ ভর তোঙগল তেজিল ধনজন । গুরুয়া৷ কবরী ভার, জা কুক্থ্ম হার, 

লড়িল ধাইয়া হথ! সে জীবন ধন | অনুপম অতুল বিকাশে । 

গুন গুন অরে ভাই হয়্যা একচিত | বেণী স্কুল, _ কুস্তল কাস্তিধর” 

জীরুক্ণমগল ছিজ মাধব-রচিত ॥ :  জিম্খুর তিনিয় নাশে॥ 



৯৪ জীকষ্চ-অল । 

-সাজল রাই, : : সুরত রণ কারণ, 

চৌদিকে সহচী চাপে । 
বৃুন্দাবনে ফন, কান্ত বেণু স্বন, | 

 শুনিয়। কুন্থম ধ দাপে ॥ 
নান! অসীবর, মুকুতা কুল ধর, : 

কুস্তল মোহন পাশে। 

শতিযুগ কুগ্ডল, দিনমণি মণ্ডল, 

| চিত্তাধর মধুভাঁষে ॥ 
বিপুল বক্ষ-তট, কুচ কাঞ্চন ঘট, 

মপদনরাজ জয় বাপ। 

কুম্থম কম্তূরি, সৃচারু কীচুলি, 

হীরক হার সুঠান ॥ 
বান্ছ মবণাল, বিশাল বনমাল, 

রসনাকুল কটি বন্ধে। 

পউনিচোল, পরিধেয় অঞ্চল, 
চঞ্চল অবিরত কন্ধে ॥ 

চরপ চলন বর, মঞ্জীর মনোহর, 

ৰাঁজাই বিজয় বিধানে । 
পেখি গিরিধর, হরিষে আখি সর. 

ৰারিষফরে ষাধব গানে ॥ 

অথ শ্রীকৃফের বতশীধবনি শ্রবণে, 
গোপীদিগের সম্ভাপ । 

পরার । 

গোঁলীগণ বিলম্ব দেখিক্স। বনমালী । 

সধনে প্ুরয়ে তৰে মোহন সুরলী ॥ 

মন্দিরে বসিয়া গুনে বরজরমলী | 

হৃদয়ে পশিল কাম পাসরে অমনি ॥ 

কাবানলে দগ্ধ তন্থ সন্বরিতে নারে ॥ 
লঘনে বের, নাণে প্রজ্ছপিত করে ॥ 

লাজ ভয় ত্যজিয়্া চলিল প্লোপীগণ 1. 

 ত্বরায় চলিল যথা নন্দের নন্দন 
শুনিয়া মোহন বেণু হইয়া অজ্ঞান । 

কারে কেহ নাধি জানে একই ধেয়ান ॥ 

ঘন ঘন শুনি বেণু অপরূপ ধবনি । 

_ছুটিল মাতঙ্গী যত বরঞ্জ রমণী! 

চপল! হইয়! ধত ব্রজাঙ্গনাগণ। 

পরস্পর হল তবে »ভে সেই মন ॥ 

তাজ্জ] ভয় পরিভরি যত গোপী? 

যেষে কন্মে রত ছিল তাপ্জিল তখন ॥ 

কেহ কেহ ত])িলেক ধেনুর দোহন। 

কেহ গৃহ পরিহরি হগ্কধ আবতন ॥ 

কেহ কেহ ত্যজিলেক রন্ধন ভোজন। 

কেহ শয্যা ভ্যজি কেহ পতির সেবন ॥ 

কেভ পুতে স্তন পান করি পরিহরি ॥ 

 ভুষণ করযে সবে দেখিতে গুহরি ॥ 

: এইমত ষত ত্রজকুল বধৃচয় । 
_দ্রস্তের সমন্ত কম্ম সকাল বাতায় ॥ 

কেহ কেহ দেয় এক নয়নে অগ্রন। 
কেহ এক কুচে দেই কুক্কুম চন্দন ॥ 

কেহ কেহ দেয় অধ সীমন্তে সিন্দুর। 

কেহ ভ্রমে পদে হার করেতে নুপুর ॥ 

 হস্তের ভূষণ কেহ পরয়ে চরনে। 
হন্ঠেতে পরয়ে কেহ পঙ্গের ভূষপণে 

- এইমত ব্রজবধূ হইয়া! আরু*'। 
" গান মাধব কেশের থসে পড়ে ফুল ॥ 



অথ গো'পীদিগের শ্রীকৃষ্ণ 
নিকটে আগমম । 

পল্লর। 
এইরূপে সর্ব গোপী ধাইল তুরিতে। 

বাপ ভাই বন্ধ কেহ নারে নিবারিতে | 

কেহ কেহ আছিল মন্দির অভ্যন্তরে | 

বাহির হইতে দেখিলেন পতি দ্বারে ॥ 

চাপিয়া ধরিল রাম অনেক ষতনে। 

পথ ন! পাইয়া তবে সেই গোপীপণে ॥ 

বিরহ অনলে পুডি গেল অমঙ্গল । 

ধ্যানেতে পাইল কুঞ্ণ ত্যন্সি কলেবর 

'ষার তার করি সেবা! করদে ধেঘানে । 

সেই সেই গতি পায় বেদের বচনে। 

কাঁষ ক্রোধ ভয় স্নেহ এ চারি প্রকার। 

বিলে প্রভৃরে পার তরয়ে সংসার ॥ 

যেন তেন মতে মাত্র করুক স্মরণ। 

অনায়াসে পায় তবু সে চরপ ধন ॥ 

আর ফত শোপিনী আইল বুন্দাবনে। 

দেখিয়া নাগর কানু রহিল জীবনে | 

বেভিল গৌরাঙ্গী সব যশোদানন্দ৷ | 

বিদ্যুতের মাল! যেন মেঘ সগ্সিধানে ( 

দেখিয়া! কামিনীঠ।উ নন্দের নন্দন । 

মনে মনে কৌতুক চিস্তিল ততক্ষণ ॥ 

বুবিব এখন সব গোপিকার মতি। 

মন প্রতি কার কেমন আছঙ্ে পিরীতি ॥ 

এতেক চিন্তা হরি দেখিয়া গোপিনী | 

হাসিয়া হাসিয়া কহে কপটিয়। বাণী ॥ 

হুমি সব কুলবতী এ ভোর বুবতী । 

এ ঘোর বামিনী বনে বহু পণ্ড ভীতি 

কোন-বা প্রমান ব্রঙ্জে কিবা রাক্গভয় | 

আগমন কোন হেতু কুলে! নিশ্চয় । 

রি 

%ু 
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শশী আত ২৩ পিন 

চল চল গোপীগণ হত আগায় 1. 

এ নিশি আমার সঙ্গে নহে ব্যবহারে ॥ 

যদি বা বলহ-দরশন যে কারণ। 

মনোরথ হেল সিদ্ধি দেধিলে কানন ॥ 

আর ব1! কেমন কার্য আছয়ে সাধন। 

কেন গশুণবতা এথা করেছ গমন 4 

তোমা লাগি সবন্ধ বান্ধব বাপ ভাই। 

খুঁজিয়া বিকল হৈস়্া ভমে ঠাঞি ঠাঞ্ি ॥ 
দ্রপ্ধের বালক বৎস ক্ষকরে মন্দিরে | 

তাঁহার দোহন পান করাহ সত্ববে ॥ 

পতি পরিহ্রিলে পাতক বড় হস । 

ইহলোক পরলোক তরিবে সেবায় ॥ 

স্বপ্েহ না করিবে পরপতি আশ। 

গান গ্মাধব রঙ্গে বঞ্চে পীতবাস ॥ 

অথ শ্রীকু্ক গোপীদ্িগকে ঘরে 

বাইতে পরামর্শ দেন । 
পয়ার। 

। পরম সুন্দরী যদি সর্ব্ব গুণাশ্রক। 
। প্রস্থামী অভিলাষে ধর্ম নষ্ট হয় ॥ 

পতন ১৮ 

দিন নি রি পাপা ওস্পাপীত- ৯ শক 

এ 

পীস্পি্পাজা 

দুঃগীল দুর্ভাগা রোগী বুদ্ধ ব! নিগ্ধল। 

তবু সতী জন পতি ন' ছাড়ে কথন ॥ 

পতি বিনা রমন্ীর আর নাহি পতি ৷ 

কেমনে জানিবে ভুমি নাগরিক মতি ॥ 

নিজ পতিসেবা পরিজনের ৮পাষণ। 

নারী হয়ে সা করিলে বড় অভাক্জন ॥ 

না করি বিলম্ব সভে লড় নিজ ঘরে । 

ন্নেহের কারণ ধর্ম বুঝাই তোমারে। 
এসব বচন হত কন ব্রঙ্জনাপে ।' 

অধোষুখী ভয়ে গোপী শুনে সেটমাথে ॥ 

অধর নীরস নাসাশ্বাপ ঘনে ঘনে। ্ 

চরণে ধরনীতল কদস্তি গিখলে&.. 

৯৫. 



ন্রনে কজ্জ্জ জল পুরে পর়োধরে। 
না কুরে বচন সুখে গদধে অন্তরে ॥ 

অনেক বততনে কাজ বুবিয়া নৈরাশি। 

ধীরে ধীরে কনে কিছু গদগদ ভাষ ॥ 
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত। 
জীকষ্ণ-মঙল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

বথা ম্বাগ। 

শৈশব কাল ধনি, তুয়াপদে অনুসরি, 

 অবহু অধিক অন্গগতি। 

গুরু মুনি বন্দন, ভকত জীবন ধন, 

ছুখিনী উপেক্ষা অনুচিতি ॥ 
ওহে মাধব কাহে নিঠুর কহসি। 

সব আশ পরিহরি, 

চরণ সেবন অভিলাবী  ফ্রু॥ 

না তেজ না তেজ হরি, ভজঙ্ ভকত নারী, : 

না তেজ অর আশাপাশে। 

তুয়া আশা করি তেঞ্ি,বহুত অসতী সুর» ূ 
স্থত-পাঁত কিছুই না বামে । 

শ্রবণে শুনিতে ৰেরি, 

.. তৌহারি বংশী নাদ শুনে। 
এ তিন ভুবন ভার, 

সতী বোলাইব কোন জনে ॥ 

যত দেখ চরাচর, 

তুর্মি সে তাহার এক গতি । 

ষেই ছ্র পুপ্যবতী, সে পায় অধিক গতি, : 

মাধবে রচিল মিনতি ॥ 

এতেক বিনগন করি বৈল গোপনাবী । 

তবুত না ছাঁড়ে রন্ব ণেৰ দনুব্জারি & 

হাসিয়া হাসিকা কহে উৎকট বাঝী। 

' বিবার জঙজাল কেন পাচ গোআলিনী ॥ 

হরল পরাপ মেরি, : 

আছদ্ে যতেক নারী, : 

ষতেক শরীরধর, 

পচ আজি সে জানিলু তুমি বড় ছ্টমতি। 
পরপুরুষের লাগি ভাজ নিন্ধ পতি 
এ পাপ করিতে মোর নাহিক সাহ্স। 

লোকে ধর্মে জানিলে অধিক অপবশ ॥ 

চল চল গোপবধু না কর যতন। 
তোমা সভা! হেন মোর নহে পাপ যব 

৷ শুনিয়া না শুন পাপ কামের কারণ। 

। আর জন ভজ নিপা ধ! লয় মন ॥ 

| এ বোল শুনিয়া গোপী পাইলেক রোষ। 
' কহিতে লাগিল কিছু দিয়া ভারে জোষ। 

। শুন শুন ওরে ভাই হয়ে একচিত। 
 শ্রীরুষ্ণ-মঙ্গল দ্বি্ মাধব-সনচিতঃ 

মারফত 

| "এ তোরি মোহনঠাম, পরিহরি নহে অ ন, 

ভূষিত নয়নযুগ মেরি । 
৷ শ্রবণ বিবর শ্বরে, পূরন মুরলী ৰরে, 

জিনিয়া চরণবেণু তেরি ॥ 

হে নাগর কহন! কেমনে যাই ঘর। 

মন হরি লইলে আপনি নটবর ॥ 

তেজিয়া এ পার্দপন্স, ভকত হৃদর সন্গ, 

পাঁদ এক তাহে নাহি যায়। 

৷ গ্রভপতি স্থত নামে,পদ না আগুসরে কামে, 

ৰ কি করিব মিলিয়া নিলয় ॥ 
র দারুণ মদনানল, অতি ভেল পরবল, 

কতেক পরাণে আর সয় । 
বিতর অধর স্থধা, খণ্ডাহ সকল দ্বিধা, 

আনে আর উপশম নয়॥ 
নাম প্রি, শরীর ছ্ষাছতি করি, 
হরণ করব আজি ভাই। 

। যেনন্সান শুভকার, - পথ সুশোভিত হয়, 
মাধব রিলা ঘড়াই ॥ 

আপিল ২ ৩৬৩ 

নহে তুর 

পাশ ০ পি পা স্পা পাপা ৭ পাপ পচা পাপা শত--4,. ৮ পিপি নাশ ২৭৩ পতিতা তত 



রাস-লীলা। 

রা মাঝে বিহরে কানু, 
কাত, | 

ষেদিন এ পাদপদ্ম, ভকত সুখদ সঙ্গ, 
নয়ন গোঁচর ডেল মেরি । 

ত্দবধি ধন জন, কিছুই না লয় মন, 

তিলক বহিগতে গৃহে নারি ॥ 
শদয়েতে নারি রাম, পরাগ ধূসর কামা, 

তুলসী সহিত বাক মাগি। 

সুর মুনি পিয়াস, 

তেনই গোপ্িকা ভুয়া লাগি : 
»াামর ব্য়া: বিধু, কটাক্ষ অমিয় সিন্ব 

কম্তুল কুপ্লে গঞ্জ শাভা। | 

নূর মভয়ক , কমলার মনোহর, 

'দখিয়' অধিক যনে লোভ! । 

আফ্ুক আনব দায় ঘযেরূপে আকুল ভম, 
পক্ষ মুগ আদি বনবাসী । 

করহ কিরিপা বেরি,  ছুরিত নাশন হরি, 
দেহ সঙ্দিধন হঙ দাসী ॥ 

কপামন্ন অবতরি, ব্রজপুরী ত্রাণ করি, 
আমি হেন জানিয়ে নিশ্চয়। 

ষেন স্থরপতি ত্রাণে, কর প্রতু নার !য়ণে, 
নিবনে যে বৈকুগ্ঠ নিলয় । 

এ সব বিচারে স্বামী, অন্ুচরী হই আমি, 
ূ হর ছুথ পুর মনোরথে। 
তপত এ কুচভারে, দহ সরসিজ-করে, ূ 

পরশ কবর ভার মাথে॥ ূ 
গোপীর করুণ শুন, রসিক নাগর মণি, 

পরম সদয় হাস্তমুখে। 
প্রীতিরাণী জনে জনে, ঘন চুম্ব আলিঙ্গনে, ৰ 

তুষিল পরমানন্দ স্থথে ॥ 
প্রফুল্ল গোপেকাগণ,  বেড়িল জীবন ধল, 

হাস্ত কটাক্ষ নান! রঙ্গে। 
ধ 

যেন রমন আং, ্ 

তত ৩ পি ১৮ 

ূ 

 গোপী কর ধরি ধরি, 

শুন শুন অরে ভাই, 

হেরি শাঁয়র রাপা, 

আনন্দে মজিয়া মন, 

৷ অন্টোন্টে জনে জন, 

, মনোহর নিকুপ্ 

' চাদ কিরণে হুল, 

নঃ 
নটবর বেশ তু, 

যেন চতজ্ তারাগণ সঙ্গে ॥ | 

ফিরি বুলে নরহরি, 

দেখাই মোহন বুন্দাবনে 

পরম রহস্ত এই, 
এ দ্বিজ মাধব বিরচনে। 

খগ্ডিল মনের দ্বিধা, 

উল্লাসিত রসিক অপারা। 0, 

ধায়্যা চুম্ব আলিঙন, 
পুলকে পুরিল আখিধারা ॥ 

জয় জন্প রাধারুষ্ণ অপরূপ মেলি। 
জয় জয় বন্দাবন জয় রাস কেলি ॥ কু॥ 

নাগরী নাগর, রসে হয়্যা একতর, 
নয়ন ভঙ্গিম হাসি জাস। 

_ ধন চুম্ব আলিঙ্গন, 

মোহিত সকল বনবাসী ॥ , 
গুজই ভঙ্গ পু পুঞ্জ, 

প্রবেশ অনঙ্গ রঙ্গ আশে। 

অনিলে আনল, 
মাধব 'এই রস ভাষে ॥ 

টাল অত 

রাগ । 

৷ নিকুঞ্জ গুঞ্জই মত্ত মধুকর । 
বিকশিত কুস্থমসৌরভ মনোহর ॥ 
ভেল মনোরথসি দ্ধ শুভগ-নয়ানে। 
পেখ অপরূপ সব বিহি নিরমাণে ॥ 
পবনে চলিত সব নব নব দল। 
পরিসর শীতল বিমল তরুতল ॥ 
স্চার অঞ্কুর তৃণ ₹ লিত লতিকা। 
বিকচ কলিক' জাতি মালতী যৃথিকা ॥ 
সরাস প্রফুল বারি কুমুদ প্রকাশে । 
কহ ত মাধব বিধুবন্ধু দেখি হাসে। 



-পয়ার। 

এই সব রূপে হরি লৈয়া গোপীগণ। 
দেখাই দেখাই সব বুলে বৃন্দাবন ॥ 
তবেত নাগর গুরু সানন্দিতমনে । 

আইলা মনের রঙ্গে যমুনাপুলিনে ॥ 
হান্ত কটাক্ষ দুঢ় মধুর বচনে। 
বিবিধ বিহার কল না যায় লিখনে ॥ 

প্রকার বিশেষ তাহা রচিব এখানে । 
গুন রে ভকত লোক হয়ে একমনে ॥ 

শুন শুন ওরে ভাই হয়ে একচিত। 
জীকষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

খ্ 

গজ রজমলজাকোর জিতে 

মালব রাগ! 

ও চাদ বয়ানে ও ঠাদ বয়নী। 

ও পদ্ম নয়নে ও পদ্ম নয়নী ॥ 

'ঝ্বমই মাধাই গোপরমণী | 
নিকুঞ্জ শয়নে এ সখ শয়নী ॥ ধুআ! ॥ 
থরে অধরে সঘন চুম্বন । 

কুচে নখাঘাত কর পীড়ন । 

জঘনে জঘনে সঘনে মেলি। 

গানে মাধব অপার কেলি 

মায়ুর রাগ। 

আচরে চঞ্চরিক রবিকর ধাই। 
নয়নে নয়নে মিলি বয়ানে মিলাই ॥ 

দৃঢ়পরিরস্ভণে হৃদয় জুড়াই। 
পয়োধরে নখরে সিন্বুর লোটাই ॥ 

অভিনব মঙ্গল বুন্দাঁবন মাঝে। 

বিহরে নাগরগুরু যুবতী সমাজে । ধক ॥ 
অধর মাধুরী পানে ভেকুল দর্শন ।  " 
সীবীবিমোচন করি হরল জন ॥. 

৯ 

এ 

৭ ৯ শপ ০৯ পপ কাজ জা পা পা পা আপা ০ পপ ০ শশা 

, জ্রীক্চ-ম্গল | 

 শ্রমজল-গলিত সন্গল অঙ্গরাগে। 

মুকুতা কুস্ুম কবরী ভূমি ভাগে | 

মুখর মঞ্জীর পদে বনয়া রসন। 

হার হরল পদে নভে সম্বরণ ॥ 

গোপীর নয়ন ফাঁদ চকোর কালাই । 

। সিন্দুরের বিন্দু যে কাগলে পুরাই ॥ 

| বিপরীত হ্ুুরতি কুটিন ঘন দ্িঠে। 

র লহ লু হাস ভাষ শধাসম মিঠে ॥ 

ৃ স্তাম নাগর বর গোয়া'ল্শী গোরি। 

গানে মাধব মোরে রহিছে শিহ্ুরী ॥ 
| 

- 

৷ দেখিয়া ভূ 
] 
] 

] 
। 

ধানশী রাঁগ। 

জরে উচ কুচ লোড়ে। 

 ক্টুবধ অধরে অধর রস পুরে ॥ 

ৰ রমণ রসাল রসিক কানাই। 
' শরত রজনী রার্সে রঙ্গিণী রাই ॥ 
1 বুকে বুকে মুখে মুখে আখি জীথে এক। 
1 

৷ মাতল মদন মানস পর.তখ ॥ 

শ্ঙ্গারে ছুই অঙ্গ দোল সঘন। 

1 বাজে মঞ্জীর-বর থি ক্ষিণা-সঘন ॥ 

ৰ স্কত কবরী ভাব মখ বারিপুর। 
র বিগলিত অঙ্গ রাগ মলিন সিন্দুর ॥ 

গানে মাধব অপর্প বেশ। 

করয়ে পরম।নন্দে রমণ বলাস ॥ 

ধাঁনশী রাগ। 

ফুলের কুগুল হার |” 

ফুলে বান্ধি কেশভার ॥ 

* ফুলের ধঙ্গ ফুলের শর। 

কুলের মালা কলেবর | 

ফুলে রচিয়া গে 1... 

গোপিদী গোগালে ফেক 



আমোদেতে 'উনমত্ত অলি। 

সঘনে ভ্রময়ে বুলি বুলি ॥ 

ফুলপাড়ি ফলপাড়ি।* 

ফুল লয়ে কাড়া কাড়ি ॥ 

ফুলে নিরমাইয়া কুটা। 
ফুলশয্যায় লুঠালুঠি ॥ 

ফুলরণে ফুল বাণে । 

ফুল ফেলি মধুপানে ॥ 

মাতিল মদন বাণে। 

দ্বিজ মাধব রস গানে ॥ 

ধানশী। 

বান্ধবান ও বান্ধবানী। 
পল্মনয়ান ও পদ্মা-নয়ানী ॥ 

বসঞে কানাই রাঁধারমণী। 

নিকুঞজ-সদনে স্থখশয়নী ॥ 

অধরে অধরে ঘন চৃষ্বন। 

কুচে নখাঘাত রুধির পতন"। 

জনে জনে চুম্বন কেলি। 

গানে মাধব এই রসশালী॥ * 

পয়ার। 

ব্ৈলোক্য আধার প্রভু নন্দের নন্দন। 

কেমনে গোপিনী তার সহিবে রমণ ॥ 

অন্তরে যাতনা বড় পায় মুছ অঙ্গী। 

অবিরত কাকুর্ববাদ দূরগেও ভঙ্গী 1 

প্রণ রাখ প্রাণ রাখ নন্দের কৃমার | 

পরিহার কর আর ন! কর বিহার ॥ 

বধিবে আপন নারী নহে ব্যবহার । 

নাগর সমাজে ঝড় থাকিৰে খাখার ॥ 

ক্েমত তোমার হিয়া-নাহিক ব্ছার । 

লহনে না যায় আর শুন হে গোঙার। 

 স্বাস-লীল।। 

। এতেক বচন প্রত না করি শ্রবণ। 

কটুবাকা.বলে গোপী পাইয়া! বেদন ॥ 
আর সাধ নাই মোর শুন হে লম্পট । 
আজি সে জানিনু তুমি বড়ই কপট॥ 

প্রকার বিলাসে তাহা করিব রচন। 

যে হয় রসিক তার পুরুক শরবণ ॥ 

শুন গুন ওরে ভাই হষ্যা একচিত। 

শ্রীরুষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

রর চিনি সিরটিন ২০ প্পাপসপীশ নী শিশ্ন শিসপিস্পাপাশাীসীসশিসী 
চে ৯ পশশ ৮ রে শি ৯ 

. পপি অর 

ধাঁনশী। 

ছাড় ছাড় গোঙার আমার নাহি কাজ। 

ভাল ভাল বঙ্সিতে খাইলে লোকলাজ ॥ 

তুমি ময়-মত্তহাথী হাম ফুল খানি। 

ছ্বিরদ বিহায় কত সহে কমলিনী ॥ 

কে কহে দয়াল তুমি নিষ্ঠুর মুরারি। 
৷ এ বুঝি প্রকারে বধ কৈলে গোপনারী ॥ 
সত্য বদি নেছ। রাখ রাখ গাই তন্ু। 

ধীরে ধীরে রমণ করহ অনুদিজু ॥ 

নখাঘাতে জঞ্জরিত নব-কুচ-ভার।। 

নিরবধি দহে প্রাণ বিষবিষ জরা ॥ 

অধর নীর স নাসা ৰধে ঘনশ্বাস। 

কনকনে না যায় পাপ জঘন আওয়াস ॥ 

৷ কহে মাধব মরি তাহে নাহি দুখ । 

ূ দেখতে না পা" পুন হেন চাদমুখ । 

ূ 
ূ 
| 

২ পিশীপশাশীশী তশীশিশীশীস্পিশা শিপ ৮৩ ০৩ শা 

স্পা িাশীসিিপিপশী ৯ তত 

। এতেক বচন বদি গোপিনী কছিল। 

। শুনিয়া প্রভুর মনে দয়া উপজিল। 
ূ পরিহর রম্ণ রসর যছুবর |. 

অমিয় বচনে গোঁপী তুষিল স্বর. 

ৃ নথাঘাত চিহ্ব, অূদি দেরি সঙ্গে অঙ্গে ॥ 

কর পদ্ম বুলাইনা ঘুচায় বিরজে ॥ 



 আনপমি কপালু হরি বান্ধিল কবরী। 
ভর সওয়ায় আশ পতি বরনারী (7) 
সনে বাসনা কেহ দৃঢ় নীবীবন্ধে। 
উত্তরী ত্বাচল তুলিয়া দিল কান্ধে ॥ 
গাঁখিয়া গািয়া গজমুকুতার হার । . 
পুলরপি কঠে দিল করিয়া জুসার । 
অতেক চিন্তিয়া নন্দস্ৃত অন্তগতি। 
বন্ধই প্রগল্ভ৷ হইল সে বরযুবতী | 
হাসিয়া হাসিয়। বলে প্রভু গোঁবিন্দেরে | 
পরিহাস রূপে বলে আঁহলাঁদ উত্তরে । 
শুন ৪ অরে ভাই হয়্যা একচিত | 
শ্রীকফমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত । 

তার হা 

সহই রাগ। 

তুমি সে ধরম অভিলাষ । 

মো সব অসতী পাপীরসী ॥ 
দুরে রহুক পরশনে । 
দোষ হয় বড়ই দর্শনে ॥ 

শুন কানাই হে করিলেহেনক াজ। তিন যোগে নানী, 
না পালায় ধুইলে হেন লাজ ॥ 
ববে চরণে পড় কাকুতি করল । 
তিল এক সম্মত নহিল॥ 

অব্হ আপনি শ্রীপতি। 
কেলি কর গোপিনী সং£াত ॥ 
মিছা মজিলে পাপকর্ধে। 
শুনি কি বালব লোকধশ্বে & 
না জানি কখন কিবা হয়। 
ভাগ্যে সে ঞ্ড়াইলে দায় । 
তুয়! ব্যক্ত ঠৈল চতুরাই। 
আর নারী কয় কার ঠাঞ্চে! 
ছ্বিজমাধব রস ভাবে । 
শুনি হর মনে মনেহাসে॥ 

শ্রীকবঃ-মঙ্গল। 

শুনিয়া পরমানন্দে হাসিয়া থাকিল। 
আপনার নিন্দা শুনি কোষ না করিল ॥. 
পুনরপি গোঁপীসব আঁপনা আপনি । 
নিজ মান প্রকট দরপে জগজিনি ॥ 
অতি উল্লাসিত ক্ষিতি না পড়ে চরণ । 

। হাথ বাড়াইয়া ষেন পাইল গগন ॥ 
ূ আজি শুভ রক্তনী প্রসন্ন ভেল বিধি । 
| কোটি কোটি জনমের মনেো'রথ সিদ্ধি ॥ 
। নিজ পতি আপনে হইল গুণনিধি । 
1 সরযুনি ভাবি যার নাহি পায় সি । 
। সেইত ঠতরলোক নাথ করিল রমণ। 
| এতেক সম্পদ কোথ। পার কোন জন ॥ 

ৰ এইসব অহঙ্কার করে"জনে জনে। 
৷ বিশেষ তাহার [কছু করিব রচনে 
ূ শুন গুন ওরে ভাই হয়া! একচিত। 

শ্রীকৃষ্ণমঙগল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

পাহিড় | 

জিনিয়া! আহীরী, 
| »রঙ্পে গুণে নাহি-সীমা । 
স্থা সে গোপিনী, পুণ্যবতী ধনী, 

কে জানে কত মহিমা ॥ 
: আজি শুভ দিন, ভেল পরবীণ, 
ূ শুন শুন স্থবদনি। 
ূ কমলা-রমণ, প্রেম আলিঙ্গন, 
ৰ *পাইনু হাম গোপিনী ॥ 
৷ বাহে যোগিগণে,* ধেআর ধেআঁনে, 
ূ ন] পায় চরণধূলি। 
| প্রাণের দোসর, সেই বছবর, 

স্বামী ভেল কুতৃহলী॥ 
। ছাড়িল বিপদ, এ সুখ সম্পদ, 
| ,প্রকল শারজপাপি। ্ 



রাস-লীলা। ১৬১ 

জীবন যৌবন, দিব্য রূপ গুণ, * সুহুই। 
জনম সফল মানি । | অনেক ষতনে হন্মি করাইল বশ। 

জন্মে জন্মে কত ধর্ম, করিয়াছি কোন্ কম্ধ, ূ তথির কারণে হি হরিলা সম্তোষ ॥ 

কিবান্জপ তপ মহাদানে। আঁখির নিমিখে 'ভেল সম্পদ বিতথে। 

কে জানে কেমন ভাগী, পাইন হরির লাগি, | সে সব হইয়া গেলা বহু মনোরথে ॥ 
মাধব ইহ খীস গানে ॥ আছিলা এখন হরি হাসিতে খেলিতে । 

না জানি কেমন পথে গেলা কোন ভিতে ॥. 

মুগ্রি সে গোপের নারী কি জানি চাতুরী। 

আমা নিদারুণ দোষে পাসরল হরি ॥ | 

সম্ভাষি না গেল! হরি বিসরিলা নেহা ॥ 

স্মরিতে সে রূপ গুণ দেহে লাগে দেহা। 

কঠিন হৃদয় পাপ মুগধ জীবন । 
সে হেন বান্ধব বিন্থ রহে এতক্ষণ ॥ 

দ্বিজ মাধব কহে শোকে নাহি অন্ত। 

র্লুপাকর যছনাথ নহিও কৃতাস্ত ॥ 

পপ শপ প 

রগ গু 

পয়ার । 

জ্িভৃবন জিনিয়া গোপীর অহঙ্কার । * 

আপন শ্রবণে প্রভু শুনে বারেবার ॥ 

নিজ নিন্দা যতেক ক্ষমিলা যছুরায় । 

ভকত জনের নিন্দা সহনে না ষায় ॥ 

বাহারে সদয় তার হরে অহঙ্কার । 

কেমমনৈ হইবে যে দোষের প্রতিকার ॥ 

আমার কারণে করে এত বড় দাপ। 

আমি লুকী হই তবে হবে অন্তাপ॥ 

এতেক চিন্তিয়! রুষ সভার ভিতরে । 

আচম্বিতে রাধিকার ধরি বাম করে ॥ 

চলল! পবন গতি “হয়া অলক্ষিত। 

পরীর । 

পতি অনুসারে গোগী বিবিধ বিলাপে। 
| স্মরিয়া স্মরিয়া শোকে থর থর কাপে। 

নুকাইরা রহিল সেই বনের একভিত ॥ আপন! পাসরি তাবে মজিল তাহার । 

দেখিতে দেখিতে আঁখি আড় যছুচান্দ। নিজে নিজে সুখ চাহি ভাব সে বিস্তার ॥ . 

বিরহ ভিমিরে ব্রবধূ সব আধ। সেই হাস সেই ভাঁষ সেই বিহরণে। 

অন্যোন্ট সখীগণ মুখ নিরীক্ষণ । ». | উনমত্তা হৈয়। ঞগোপী ভ্রমে বনে বনে ॥ 

হৃদয়ে পরম কম্প না স্ফুরে বচন ॥ - সর্বভৃত অন্তর্যামী নন্দের কুমার | 

হাহা প্রাণনাথ মোর প্রভূ যহুমণি। অন্তরে বাহিরে তবু দেখে শুন্ঠাকার & 

কোথায় চলিলী গোপী করি অনাধিনী ॥-:০০* কিকারণে কি বলে এক নহে ত নিশ্চিন্ত। 

হুতাশে নিশ্বাস ছাড়ি পড়িল ধরণী । সমুখে কুস্থমবন দেখিতে শোভিত ॥ 

হস্তীরে হীরাইয়া যেন বিকল হস্তিনী ॥ পুছিতে লাগিল তরে বিবিধ প্রকারে । 

নেক বতনে কিছু না পাই সন্ধান । খর্ব সুর্ধ দীর্ঘ দেখি কহে বারে বারে । | 

উচ্চনাদ করি সতে ছাড়িল ক্রন॥ [শুন গুন অরে ভাই হয়্যা একচিত। | 

শুন শুন ওরে ভাই হ্যা . একটিতা২ 1 ট্রীকু্কমদল দ্িজ মাধব-রচিত ॥ 



৯০২ শীকষ-মল। 

গৌরী রাগ ও চম্পক নীর্পকদন্ধে । 
শুন শুন অস্ত পদ্থ্ছড় মহাবেট। অশোক অর্থ নিথে ॥ 
আশোক চম্পক নাগেশ্বর অকপট ॥ বকুল তাল তমালে। 
দেখিলে বাইতে এথা নন্দেৰ নন্দন । কহ দেখিলে নাথ গোপালে ॥ 
প্রেমাস দরশনে হরে মোর মন ॥ আমর জাম পলাশ তরুকুলে। 
ক্ষছ কহ আরে বন পুছে বিরহিলী। পরহিতকর নিজঞ্ফল ফুলে ॥ 
কফেবা জান কানু মোর গোকুলের মণি *& দ্বিজমাধব বিরচনে । 

ভূষ্ছ সে কল্যাণী ধনি জানি গুণরাশি ॥ 

শুন লো মালতী ফুল তুই কষ্গদালী। 

বধুপ চুদ্ধনে বার অঙ্গ বিহ্রসি ॥ 

দেখিলে আমার প্রাণ সেই কুঞ্জবাসী | 
প্রই সব রূপে জিজ্ঞাসিয়! বৃন্দাবনে। 

করে তুলসী হরিচরণ প্রয়াসী । রর . হত গোপীগণ রাখ চরণ ॥ 

ৰ পৃথিবী সহ্বোধি কিছু বলিছে বচনে ॥ 
হেয় লো সুন্দর ষ্থী এ রি মল্লিকা ৷ শুন গো ধরপি ধনি পুছঙ তোমারে । দনী মরুয়া করবী মাধবিকা | কোন্ন তপ কৈলে ভুমি কহত আমারে" কছ 0০৮ তুয়া বড়ই পিরিতি । ৃ | কৃষণ্পদ পরশনে হরিষ অন্তর । গারন্তি মাধব তাহা দেখিলে কি রীতি রী ভূণরূপে পুলক ধরসি নিরস্তর ॥ সাল তমাল আর পিয়াল বকুল। অ্রিবিক্রমের পদ্দাক্রমে আছিলে ঘখন। আজ জাম নিম টিটি বুল ্ বরাহু শরীরে তুমি পাইলে আলিঙ্গন ॥ ফজ ফুলে সুশোভিত রি হিতকারী | তখনে এমত সখ নাহি জানি ভালে। হছে মাধব বাখানে বিরহিণী নারী ॥ ধতেক বিহার আসি করিল গোপালে ॥ 

শুন লো ধরশি ধনি কনা আমারে । 

প্রণাম করিয়! হের জিজ্ঞাসি ভোমারে ॥ 

প্রিননাসঙ্গে গমন করিতে এই পৃথে। ভন শুন ধনি বৃন্দে। 
ভূমি কি দেখিলে নাথ গোবিন্দ ॥ দেক্চিলে আমার প্রাপ্থনাথ যছুনাথে ॥ - 

মত্ত মধুকর সঙ্গে । প্রিয় আলিঙ্গনে কুচ কুক্কুম-রঞ্জিত। 
ভূর দাম জন্পাহ অঙ্গে ॥ স্থগন্ধি অধিক গন্ধ পাই মনোমীত ॥ 
গুছই গে! হাষ হখনদতি । | গোপীকান্ধে বামভুজ-দিরা কামরক্কে। 

_ ক্ষছু দেখিলে মঝু পিউ যন্ধপত়ি দক্ষিণে কমল ধরি ফিরে হঅঙ্গে॥ . 

বালস্ভী লবজ বুখী। “আলোল ভূলসীমালা আপাঁদ ল্বিতত। 
মি ঞ * * | তাহার আযোদে মত মধুপ চূস্থিত ॥ 
কেভকী মাধবী কুষক্ে।.- | দেখিয়া আননাঘর সব গ্লেপীগণ। 

কহ কি দেখিজে-মোর"গোবিন্দে ॥ | কিনা গরশাম জেই তরু ঘরশন | 



রাস-লীল। । 

আর এক গোপী রলে শুন হোর সখি। 
বন্ত হরধিস্ত এই তরুলতা দেখি ॥ 

গ্রন্থ আলিঙ্গন হেতু অঠিশয় রঙগে। 
ষবে ভরি নখাঘাত কিল প্রসঙ্গে ॥ 

এই সব প্রলাপে উন্মন্ত সখীগণ। 

* বিকল হইয়া করে রুষ্ণ-অন্বেষণ ॥ 

চিন্তিত গুণিতে সেই বিহাহ আকার। 
আপন" পাসরি ভাবে মজিগেল তার ॥ 

্াবিতে শাবিতে গোপী মজিগেল ভাবে। 

সকল প্রত্তর লীল' পায় গোপী সবে ॥ 
শন শুন ওরে ভাই হয়া একচিত । 

শ্ীরুষ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

এক ভেল পতন! বালক একজন । 

স্তন পান করি তার বধিল জীবন ॥ 

শকট হইয়া! কেহ রহিল উপরে । 

শিশুরূপে কান্দি লাথি মারিল তাহারে ॥ 

ভাবিতে গোবিন্দভাবে মজিল গোআলী। 

আপন',পাসরী সভে করে কৃষ্ণকেলি॥ 

দৈত্য হইয়! কেহ হরি হরি টয়া ষায়। 

গলায় চাপিয়া কেহ মারিলেক ভায় 

কটিতে কিস্কিণী কেহ হামাগুড়ি যায়। 

নবনী খাইয়া! কেহ ভাগ ভা'গয়! ফেলায় ॥ 

কুলঙ্দামে কেহ কাহা বান্ধি উদৃখলে। 

মল অর্জুন কেহ ভাঙ্গি অবহেলে ॥ 

কেহ রাম কহে কৃষ্ণ কেহ বৎস বাল। 

ৰৎদ নারিল কেহ হইয়া গে(পাল..॥ 

কেহ অধান্থুর হৈল কেহ তাহে মারি । 
খগ মুগ সঙ্গে কেহ বিপিনবিহারী ॥ 
ৰক হৈল এক তারে চিরিলেক আনে । 

ধে্গু নাম ধরি ধরি. কেহ বেখু গানে ॥ 

রর 

মিটি 
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কেহ কালি হৈল কেহ নাচে তার মাথে। " 

কেহ অন্ধি জালি কেহ দিলেক' তাহাতে ॥ 

পর্বত করিয়া কেহ ধরিল অস্বর | 

কেহ গতি' করে কারো কান্ধে দিয় কর্॥ 

কেহ বিবসন হৈয়' করে জলকেলি। 

বসন হরিল কেহ হৈয়া বনমালী ॥ 

কেহ অর মাগিয়া পাঠায় যজ্ঞস্থানে। 

থাইল কৌতুকে বসি লৈয়া শিশু গণে ॥ 
এইরূপে নানা কেলি করে গোপনারী। 

দ্বিজ-মাধব কহে প্রেমভিখারি ॥ 
ধু 

০ এরিক 

ভবটিয়ারা। | 

এইর্প উন্মত্ত হৈয়া গোপীগণ । 

বিরহে ব্যাকুলম'ত করয়ে ভ্রমণ ॥ 

৷ ছেনই সময়ে তারা-গিয়। কত দুরে । 
পপি শী 

২৭ শি উকি তাত এ পেপসি পিট সত তত শত, 

শপ শালী 

পাশা 

প্রভুর পদের চিহ্ন পাইল প্রচুরে ॥ : 

ধবজবজাগুশ শুভ স্বন্টিকের রেখ । 

ষট্কোণ ধব আদি লক্ষণ ষতেক ॥ 

তার পাছে পাছে দেখি রমণী পদ্ধতি। 

সহজে তাপিনী আবে অতি দুঃখমতি ॥ 
আপনা আপনি সভে করি অনুমান । 

দেখ দেখ আলে! সখি হের বিদ্যমান ॥ 

কোন পৃণ্যৰতী সেই নিল নন্দস্থতে | 

। তাঁছার যে পদচিহ্ন দেখ অদভূতে ॥ 

পরপর শা পাপা 

পতি অংশে তন দিয়! দেখহ তাহার । 

অনুমানে বুঝি পদ তে ধারে ধার ॥ 

নিশ্চয় ঘষে এই ধনি হরি আরাধিল। 
তেঞ্ি জামা সভা তেজি “তারে লৈয়৷ গেল ॥ 

ধনি ধনি হের প্রভু চরণের ধুলি। 
যার লা বিধি শিব গরম ব্যাকুলী ॥ 
অধিক সম্তাপ গোপী পদদরশনে। 

একেস্বর তুঙ্গে গোপী লতাকার ধনে ॥ 
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এইরূপে বিলাপ করয়ে গোপীগণ &. 
বিশেষ তাহার 'কিছু করিব রচন ॥ 
গুন শুন অরে ভাই তুয়্যা একচিত.। 
শরীক মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

জীরাগ। . 

এ ধবজ অস্কুশ বজ্র যব পরতেখ। 
হাম ছুখমতি. এই ছুরগতি, 

দেখিতে ভেল আদেখ। 
হরিপদ চিহ্ন এই, ভোর দেখ সুই, 

দোসর পেখি নাগরী। 

শ্রীহরি ধ্বনি, 
সেই পে অপ আপরি (?) ॥ 

এই ফুল পাতি, , 

সথরতি বঞ্চিয় নিশি। 
শ্রই সোহাগিনী নাহি পদচি হকি, 

কান্ধে চড়ে হেন বাসী ॥ 

কামেতে শ্রীহরি, কামিনী কোলে করি, 

কবনী বান্ধিল এথ।। 

অজ্ুলীর আগ, চিহ্ন ভূমিভাগ, 

-কে জানে এমন কথা ॥ 

এসব প্রলাপ করি, অনুতাপে গোঁপনারী, 
অহ্ুক্ষণ ভাবে বিরহিণী। 

ঘিজ মাধব কয়, বিহরে যাদ বরায়, 

সঙ্গতি রাধা! স্ববদনী ॥ 

 * পল্গার । 

হেন রূপে গোপী চাহিয়া বেড়ায় এখ! । 
সোহাগিনী হেয়! এথা পতি, গেল কোথা ॥ 
[খিয়া আপন মনে সেবব নাগর 
ভূবন জিনির! সোহাগে আগরী $. 

হোর দেখ শুনি, 

রচ্িয়া শেজতি, 

শ্রীকক-মঙল। 

সকল রমণী এড়ি কনল।র পতি । 

একল। আমার সঙ্গে বঞ্চিলা স্ুরতি। 

বুঝিলু আমার সম নাহি ভাগ্যবতী । 

আমি ত নাগরী মুখ্য! বড় পুণাবতী ॥ 

যাইতে বাইতে রাধা বলে গে।বিন্দেরে। 

শুন গুন প্রাণনাথ আমার উত্তরে ॥ 

চলিতে ন! পারি আমি কহিল স্বরূপে । 

আপনি লইবে আম! পার যেইরূপে ॥ 

হেন সগর্ব বাণী শুনিয়া তাহার । 

বলে নন্দস্থত কান্ধষে চড়হ আমার ॥ 

এ বোল বলিয়া নম্র হৈলা বদ্যমান। 

উঠিতে কান্ধে প্রভূ হৈলা অন্তর্ধান ॥ 
না দেখিয়া প্রাণনাথে শিহরে কামিনী। 

হতাশ হইয়া ঢলি পড়িল অবনী ॥ 

হা নাথ রমণশূর প্রভু মহাবাহু। 
অনাথিনী হমে পরিহরি গেলা কহ ॥ 

বিরহুঅনলে প্রাণ না রহে শরীরে। 

বেরি এক দরশন দেহ ছুঃখিনীরে ॥ 

বেরি এক দোষ যেই স্বামী নাহি লয়। 
করুণাসাগর দয়। কর মহাশয় ॥ 

শোকাকুলী হৈয়া রাই জু ডল ক্রন্দন। 
বিশেষ তাহার কিছু করিৰ্ রচন ॥ 

শুন শুন অরে ভাঁই হয়্যা একচিত। 

শ্রীরষ্মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

বরাড়ী। 

সহজে অবল! জাতি, . আরে হাম ছুঃখমি. 

খণ্ড কপালী অভাগী। 

সর মুনি ছয় তি, পরম চরণ তব, 
সহি রহুর কাহে লাগি ॥ 
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এ হরি এহর আর কি দেখিব গোপালে 

দারুণ চতুম্মুখ, কত বা লিখিল হুখ, 

চিরি চাও পাঁপ যে কপালে ॥ 

ভালই পুরুষমণি.  তেজি ছিল গোপিনী, 

আপনা আপনি কর্ন ভালি। 

যে জানে প্রেমের রস. সে নহে পরের বশ, 

অমিয় সমান রস কেলি 

সুঞ্চি বড়ই অবুদ্ধি, 
কেবল দৈব বিরোধী । 

করতল মিলই, পুনঃপুন গোপই, 

অসীম গরিম গুণনিধি। 

শ্মঙরিতে রূপ গুণ, হিয়া পুড়ে ছিগুণ, 

না জানি হইৰে কে।ন গতি । 

ঘিজ মাধব কয়, 

আপনার দে।যে পাও শাস্তি ॥ 

এ্রতেক প্রকারে রাই ক্রন্দন করিয়া । 

মৃচ্ছিত হইলা রাই ভূতলে পড়িয়া ॥ 

হেনই সময়ে সেই সব গোপীগণ | 

৪দুরে থাকি সহচরী দেখিল তখন 

সন্ত্রমে ধাইয়া তবে নিকটে আসিয়া । 

আপনার ক্রন্দনে আগু চৈতন্ত করাইয়া! ॥ 

তবে কোলাকুলি কৈল আত্ম আত্মদুখে । 

গলিত নয়ানের নোর বোল নাহি মুখে ॥ 

অনেক যতনে সভে স্থির করি মন। 

জিজ্ঞাসিতে লাগিলা যতেক বিবরণ ॥ 
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত। 

গ্রীকঞ্ণমঙ্গল ছিল বাধব-রচিত ॥ 

নৃহই। 

তেজি সব হাস অভাগিনী। 

স্বামী লইয়া গেয়ো সোহায়িনী ॥ 

কেমনে জানিব শুদ্ধি, : 

মিলিব সে কৃপাময়, 
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কি হেতু হইল অপীরিতি । 
| না বুঝি তোমার কোন রীতি ॥ 
কহ ধনি কাহে ছরগতি । 

| কোথায় তোমার প্রিয় পতি ॥ 

৷ কিছু না কহিবে মোরে আন । 

র কহ সতি মান অপমান ॥ 

| ষে। ভেল সো ভেল দিনদোষে। 

নাহিক তোমার কিছু রোষে ॥ 

হেরো না দেখ লো৷ পরতেখ। 

গৌরব তোমার যতেক ॥ 

কেন সঙ্গ ভঙ্গ আচম্থিত । 

ছ্রিজমাধব-বিরচিত ॥ 

ৃ পয়ার। 

' আপনার তাপে পড়িয়াছ ত আপনি । 

ৰ নিজ গুণে বাড়িল শোঁক হেন কঞ্। শুনি ॥ 

' কাটা ঘারে দিল যেন জা(মরের রস। 

তেমত এ বোল শুনি হইল বিরস ॥ 

ভাটার তরঙ্গে যেন মেলিলেক বা। 

 তরঙ্গ-আনন্দ ঢেউ স্থির নহে না ॥ 

 ' হেন শোকসমফ়ে কটাক্ষ কথ। শুনি। 

বড় উতরোল হিয়া না ধরে পরাণী ॥ 

৷ শুনিয়। ক্রন্দন করি নালছে তখন। 

ূ প্রকার বিশেষে তাহা করিব বচন । 

' শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত ॥ 
ৰ প্ীকষ্চমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

একে হাম বিরহ আতুত্া। 

দুখ ভাবে বহুত কাতরা॥ 

আরে তুমি কুবচন সার1। 
কোন ছ্ছথে করসি গ্রহর। ॥ 

! 

ূ রাগ 
| 
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হে সথি কি পুছদি হাম ছুথিনী। 

কহুন না যাঁয় সে.সব কাহিনী ॥ 

কোন স্থখে কপট চাতুরী। 
তাল ডেল পাইল পেয়ারী ॥ 

অনাথিনী অবুধ হামর]। 

কি বল কম্মের লেগা সারা ॥ 

পরহিত করয়ে স্তন্দনে। 

দর্জনেতে গীড়য়ে যতনে ॥ 

এ দ্বিজ মাধব স্থুরচন। 

বিরহিণী হীন সম্ভাষণ ॥ 

অশোচ পতিত না যায় কেহ কার তরে । 

পতি পাইয়। বঞ্চিল এই মনের বিচারে ॥ 

'বিরভিলীগণ তবে বলে পনর্ধার | 

পতি পাইয়া তোমারে বঞ্চয়ে কোঁন ছার ॥ 

দৈবে ভূঞ্জায় মোরে এতেক ছুর্গতি । 

সেই দৈবে জন্মাইল এ সব কুমতি ॥ 

তোম| সভার "কান দোষ কর্ম আপনার । 

এৰে সে জানিন কৃষ্ণ না পাইব আর । 

এবোল শুনিয়া গোপী চলিল নিশ্চয় । 

আপন বুত্বীস্ত কহে হৈয়া সহ্ৃদয় ॥ 

ষেকারণে হৈল এই মান অপমান । 

কহিল সকল সথি এক নহে আন॥ 

শুনিয়া দৌরাত্ম্য কথা বড় হৈল ভয়। 

কেবল নৈরাশ কাজ জানিল হৃদয় ॥ 

তৰে সব সখীগণ হয়া একমতি। 

মনের হাব্যাসে চাহি বুলে কথোরাতি ॥ 
গ্রভু সঙ্গোপন দেখি চন্দ্র লুকাইল। 

অতি বড় ঘোরতর অন্ধকার হৈল॥ 

কিৰা বন কিবা জল লথিতে নারিয়। 

নিবর্তিল গোপীগণ নৈরাশ হইয়া 

হসুলার কুলে সবে খাকিল পড়িয়া 

নিজ হরে কেহ মাহি গেল বাছুড়িয়! ॥ 

৮ পিসী পপ ীশাীিশাশী শি শী তি তিতা শীত 

বিশেষে কমলা বাসে, 

| শরতের চান্দ ভেরি, 

| সব আশ! পরিহরি, 

বিশারদ বাহন, 

যবর্ঠ বিধি জরি, 

স্থরকুল সাধনে. 

ধিজ মাধব কয়, 

শ্রীকৃষ্ণ-মঙগল। 

পুনরপি কৃষ্ণের বিহার রূপ গুণ। 
স্মরিয় শ্মরিয়া সভে করয়ে ক্রন্দন ॥ 

বিশেষ তাহার কিছু করিব রচন। 

| শুন রে ভকত লোক হয়্যা একমন ॥ 

শুন শুন অরে ভাই হয়া একচিত। 

শ্রীক্চ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রছিত ॥ 

তব ব্রজপুরী, তুঙ্ প্রেনে জীউ ধরি, 
অধিক সম্পদ পদ ভেলা। 

পুরল সভার আশে- 

কেবল গোপীরে নিঠুর হৈলা ॥ 

প্রাণনাথ হেরি তোহ।রি গোপীজনে । 

তুয়া অন্ঙারি নিশি, ভ্রময়ে এ দিশিদিশি, 

কাহে না করব অবধানে ॥ 

বল কত সহে নারী, 

তু মেরি প্র্ণ হরি নিলা । 

তুয়! পদ্দ অন্ুসরি, 

গোপিনীরে বধ করি গেলা ॥ 
মহ'-অস্থর গণ, 

ভয় ভাবিয়! বেরি বেরি। 

পাইল বরজ নারী, 

অব কি দেষে পরিহরি ॥ 

জগপরিপালনে, 

বছুনন্দন অবতার। | 

শুন হে করুণাময়, 

ভকত বেদন অব হারা ॥ 

” মালিনী ছন্দ। | 

কূপাময় অবতারি, ব্রজকুল ছুঃখহারী, 
কতেক অভয়পদ দারী। 

বিরহে দগধে গোপী. প্রাথ দেহ পুনরপি, রর 

নিজ চস্ত্রানন দেখাই ॥. 



রাস-লীল! ৷ 

শিকে দেহ শ্রীকরে, লীন পয়োধবে, 

দারুণ মদনে প্রাণ দহে | 

প্রণত ভুরিতহারী, ফল ফুল সিনা 

চরণাশ্বজ দেহ তাহে ॥ 

বিমল কমলানন, নুছু মন্দ ভীষণ, 

বিতর সে অধরমাধুরী । 

খন্থক সকল তাপ, আর না করি দাপ, 

পরাণে জীউক 1বপিকারী ॥ 

জগত জীবন প্রাণ, ,স্ুর্যুনি বন্দন, 

শ্রবণ মঙ্গল তেরি কথা। 

এ শুভ অমিয় ধনে, প্রকাশয়ে যেই জনে, 

সেই সে জগত শ্রাপদাতী! ॥ 

ভাল ভঁষ নিরীক্ষণে, মনোহর বিভরণে, 

বৈভব দকল তাহে তেরি । 

ভাবিতে সে রূপগুণ, মুচ্ছিত গোপি কাগণ, 

কপ কর জানি একবেরি ॥ 

ব্রজ ছাড়ি যখন, চরাইতে গোধন, 

অসীম তৃণান্কুর বনে। 

নৰীন লুন্দর পায়, কত না বেদন] হয়, 

চিন্তার আকুল মোঁর মনে | 

দিবস অবসরে 

তবে হয় বিরহে চেতনে। 

নীল কুস্তলাবৃত, তৃষিত বেধু রঞ্জিত, 

দেখাও সে মোহন বল্লানে ॥ 

প্রণত জন মনে, তুয়া পদ ধেআনে, ূ 

কমলবিন্দিত নিজ পদ । 

স্নেখিয়া ত মহাজন, হইয়া স্থ প্রসন্নমন, 
চরণ দিয়৷ করহু প্রসাদ । 

গুনিক্লা মোহন বেণু,  বধিয়া দুখিনীতনু, 

বনে তুমি যাইতে রজনী । 

বা'বেখিকা! চান্দ মুখ, হৃদয়ে পরম ছখ, 

ভিলেক বিরছে বুগ মানি ॥ 

যবে আইস মন্দিরে, 

১৬৭ 

বিরহৃবিচ্ছেদ কালে, দেখিতে ন! পাই. ভালে, 

ৰ পাপ চক্ষুনিমিষ কারণে। 

মনের সম্তাপে রুষি, বিধির স্থজন ছুষি, 
সে তুমি যে এনধপ এখনে ॥ 

শুনিয়া সে বেণুধবনি, হাম সভ অচেতনী, 

তেজিয়া সকল ধন ছঘন। 

আইল তোমার পাশে, . চরণসেবন আশে, 

ইহাতে হেরিল কোন জন। 

এৰে সে জানিল্ মুঞ্ি, বড়ই নির্দয় তুঞ্ি, 

তেজিয়! সকল মায়ামোভে। 

প্রকীরেতে আনি নারী, বধ কর নরহরি, 

এই মাত্র নিবেদিলু তোহে ॥ 

বলিতে বলিতে রাই, দ্বিগুণ ব্যাকুল হুই, 

ধরণ না যায় মোর মনে। 

স্মরিয়া স্মরিয়া হবি, বূপ-গুণ ব্রজনারী, 

হতাশ করয়ে জনে জনে ॥ 

শুন শুন আরে লোক, এ বড় বিষম শোক, 

দ্বিজ মাধব বিরচনে। 

র হার সংসার হুখ, তুঙ্জিবে পরম স্ধ, 

বিমুখ নহিও অকারণে ॥ 

পপ পাশাপাশি 

| 

ৰং 

) 
॥ 
1 

সুহই। 

| ক্মঙরি তোর কুটিল দিঠি চাঁদ বনে মন্দ 

ূ হাসি । 

ৃ হিম! ফুটি জীউ ছটা, রহব কেমন ছিঠি, 

ূ রাখহ চরণে করি দাসী । 

ূ 
- সছনন্দন হে বেরি এক দরশন দে ।' 

হো ছি চরণ ধন, চাহি সুর গপ 

কষলার মন কহি নাহি পাই। 

পায় লোকে মন গুণে, হাম গোপীগণে, 
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, ষত বৃন্দাবনবাসী, হৃদয় কুষুদ শশী, 

ত্রিজগ-মঙ্গল গুণনিধি। 

জীউ অনাথিনী বধূ, দেহ যে অধর মধু, 
দুর যাঁউ বিরহ বিআধি ॥ 

কঠিন কুচ মেরি, কোমল চরণ তেরি, 
ধর রভপ লঙ্ছ লহু। 

এবে সে গগনপত্তি, শিল তৃগে দহে কাতি, 
গানে মাধব ছুথ বছ ॥ 

পয়ার। 

এত সব বিলাপ করিয়া গোপী সব। 

মনোহর উচ্চস্বরে করয়ে বিাপ ॥ 

শুনিতে শুনিতে দয়! জন্মিল হৃদয় । 

প্রেমের ঠাকুর প্রভূ হইলা সদয় ॥ 

সে মেন রসিক পীতবসন পিন্ধন। - 

 ৰনমালাধারী রূপ মদনমোহন ॥ 

এইরূপে দরশন দিল। আচম্বিত। 
দেখিয়া রমণীগন বড় আনন্দিত ॥ 

নেউটিল প্রাণ যেন মৃত্যুকলেবরে। 

উঠিল সম্ত্রমে সব সখী একেবারে ॥ 

পুলকে আকুল তন্গ সজলনয়ানী । 

জয় কৃষ্ণ বল সভে উঠিলা তখনি ॥ 
বেড়িল যাদবানন্দে উল্লাসিত মনে। 

ষেন চন্দ্র বেট়িয়া উদয় তারাগণে ॥ 

মেঘের উদয়ে যেন তড়িত আকাশে। 

প্রবিদরশনে যেন কমল প্রকাশে । 

হারাইল ধর্ন যেন গাইল অবনী । 
তেন হরি পাইয়া গোপীর রহিপ পরাণী। " 
করিবরে পাইয়! যেন প্রসুল্প করিনী। 
তেন হরি পাই স্থির হইল গোপিনী ॥ 

 শ্রকান্ত ভকত গোপী নাগ নাহি এড়ে। 
বিবিধ প্রক্কারে ছৃ় ভক্তিযোগে বেড়ে ॥ 

মস 

ইক্কষণ-মঙ্গল। 

অনেক যতনে আগে চিন্তিল ধেআনে। 

ভবু নাহি পায় গোপী শ্রীৃষ্চরণে ॥ 

তকঝেত অভেদ ভাব ভাবিল ধেআনে। 

তবু নাহি পায় কৃষ্ণ জগৎমোহনে ॥ 

তবে স্থির হই গোী সেবক বেভারে। 

তখন পাইল গোপী নন্দের কুমারে ॥ 

যবে প্রকাশিত হৈয়। গেল প্রেম রস। 

আপনি আইল প্রভু হৈক্সী ভক্তিবশ ॥ 
শুন রে পণ্ডিতুলোক দেখ বিদ্যমান । 

প্রেম ভক্তি ছাড়ি কষ্ণে নাহি পায় আন ॥ 

হেন মহাঁধ্ যার আছে অভিলাষ। 

জন্মে জন্মে কার্য মোর তার দাসের দাস। 

! ঝুহুই বিদ্যমানে, 

৫ 

শুন শুন অরে ভাই টৈয়া একচিত । 

শ্রীকৃষ্চ-মঙ্গল দ্বিজ মাঁধব-রচিত ॥ 
১ 

গু 

বসন্ত রাগ। 

কেহ করান্ুজে ধরিয়া ছুভূজে, 

কেহ বাহুমূল অংসে। 

গোগীরে গোপিনী, ধরয়ে অমনি. 

বিরহ যাতনাবশে ॥ 

| বেঢ়ল কামিনী ঠাট পরম আনন্দে । 

পাইনা প্রাণের ধন নাথ ষে গোবিন্দ । 

কেহ কুতুহলা চারু অঞ্জলী, 

তাশ্কুল চরণ লই। 

কেহ অতিশয়, তাপিতহৃদয়, 

পাদপদ্ম আনি দেই ॥ 

মানে আকুলি, প্রেম কোলাকুজি। 

অধরে দশন সারি। 58 

আড় আখি সতে করি & 

কেহ একত্রে, .  ঠৈয়! নৃত্য ক্ষয়ে, 

চরণপুক্জে ধায়।:: 



কেহ আঁখিবাটে, 

আলিঙ্গে মাধব গায় ॥ 

পয়ার। 

শ্রীরু্ণ দরশনে আর পরশনে । 

ছাঁড়িল বিরহ হাঁপ ব্রজবধগণে ॥ 

বজ রমণী সমাণঞজজে শোভিত ব্রজরাজে | 

আদি পুরুষ সে থে শক্তিগণ মাঝে ॥ 

£তৰে সেই গোপীনাথ মনোহর রঙ্গে । 

. যমুনাপুলিনে গেলা প্রিয়াগিণ সঙ্গে ॥ 

প্রসন্ন যমুন! অতি দেখিতে ম্ন্দর | 

কৃন্দ মন্দার ফুটিয়াছে বু "র ৭ 
নিরবনি মধূপানে মুখর ভ্রমর | 

মন্দ মন্দ গন্ধ বায় বহে মনোহর ॥ 

পুনরপি নিধিপতি উজলি ভধিক | 

তিমির বিনাশ সুপ্রসর দশ দিক্ ॥ 

"রঙ্গ তরল করে তরণিদ্ুহিতা । 

কোমল বালুক] হয় ভুবনমোচিতা ॥ 

দেখিয়া সে রম্য স্থান বিরহিণীগণ। 

পাঁইল পরম স্থখ বাঁড়িল মদন ॥ 

নিজ নিজ হৃদয়ের উত্তরি আচলে। 

কৃচের কুমকুম যাহে লাগিয়।ছে ভালে ॥ 

ভমে পাতি দিল তাহ' করিয়া আসন 

“লুসিলেন প্রাণনাথ কমললোচন ॥ 

হদয়ে আলন যারে যাচে গোগেশখর। 

হেন প্রন বসিলেন গোপিনী অন্বর ॥ 
ক্লুপার সাগর প্রন ভকত অনীন। 

ইৈলে!ক্য লক্্মীর পদ ধরয়ে প্রবীণ । 

ব্রজসীমন্তিনী সঙ্গে অনঙ্গ অলসে। 
বলিয়াছেন পরমনন্দ অ.দিপুরুষে | 

“দেখ দেখ আরে লোক ভকত “হিম! । 

বক্ধা পণুপত্তি যার নাহি পান সীমা ॥ 

রা লাল! । 

পাপী 
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অমিয়া হৃদিতটে, । :স নিধি থাকিতে লোক মরে মিছ! লাগি। 

বড়ই ছুলভ ধন নহে অল্প ভাগি॥ 

কত কল্প সেবা করিছিল গ্োপীগণ । 
এমন সম্পদ পায় তথির কারণ ॥ 

কপার সাগর প্রভু ভকতের বশ। 

প্রেমরস লাগি করে বিবিধ রভস। 

তবে ত রমণীগণ প্রভূপাশে বসি। 

. প্রেমহান্ত-নিরীক্ষণে লাঁবণা প্রকাশি ॥ 

পাপী পিপি * 

্পপাশীশিশশী তা তি 

করপদ্ম পরি তারে আনিয়া! হৃদয় । 

দরে ধীরে কহে কিছু মান অভিনয় ॥ 

শুন শুন গুণনিধি জিজ্ঞাসি তোমারে। 
সহজে বেভার কিছু কহিবে আমারে ॥ 

৷ ভজিনে যে ভজে কেহ এহ এক রীতিশ। 
| ন! ভজিলে ভজে কেহ দ্বিতীয় প্রকৃতি ॥ 

০৮ পলাশ ৩৩৩ 

ভজিলে না ভজে কেহ কিবা অভা'জনে। 

তৃতীয়"গপ্রক!র এই কহি বিদ্যমানে ॥ 

এ তিন ভূবন মধো ভাল কোন জন। 
 ধন্মীধন্ম কিবা কহ কমললোচন ॥ 

। বলিতে নাগ্িণ। কুষ্চ বুঝি তাঁর মন। 
৷ অন্তোন্য ভজন হয় কি তার কারণ॥ 

০৯ নি শসা 

৮৮৮, ১ পপি শপস্পাপপশী তত তি ০০০ 

2 ০ পাপী পাশপাশি 

ক সপ পাপ আপা 

অন্গাজনে ভঙ্জিলে সে জানি ক্বপাঁময় ॥ 
বড়ই করুণা সেই ধন্ম অতিশয়। 

পুরের পালন যেন করে বাপমাক্স॥ 

ভজিলে না ভজে বা না ভজে উভয়। 

তার কথা কহি গুন হই রূপ হয় 

ষেবা আত্মবান্ কিছু না করে ভাবনা । 

কহিল তোমারে নাহি ভজে সেই জনা ॥ 

কেহ ত অবুধ নহে বুঝে ধঙ্ধাধন্ধ । 

গুরু দ্রোহি করি সেই করে এই বর্শা ॥ 

ঈছার ভিতরে নাহি গণহ আমারে । 
ছেন সাগোস্ধার প্রিয়ে বুঝাই তোমারে ॥ 



কি স্রীক্ুষ্ণ-মঙ্গল। 
শখ 

কায়মনোবাক্যে ষেবা ভজয়ে আমারে । 

ভক্ত-অধীশ্বর হেতু বাড়াই তাহারে ॥ 

ষেন অকিঞ্চন জন পাই মহাধন। 

পুন হারাইয় পায় ভক্তির কারণ ॥ 

তেন তুমি সব ছাড়ি গৃহ ধন জন । 
আসিয়া কাননে মোর ভজিলে চরণ ॥ 

তন্থ অন্তরক্ত হেতু কৈনুু অন্তর্ধ'ন। 

পুন হারাইয়! পাও ভক্তির কারণ ॥ 

বড়ই সম্পদ ন! বুঝিহ অপমান । 
৩ চি ঁ 

অবিচারি হৈয়া দোষ না দিহ আমারে । 

জানিহ পরম তত্ব কহিল তোমারে ॥ 

তোমা সম প্রিয়া মোর নাহি তিন লোকে । 
আত্মসমর্পণ আমি করিল তোমাকে ॥ 

তোমার সন্তোষ আমি কি বলিতে জানি । 

আপনার গুণে তুষ্ট হইবে আপনি ॥ 

সর্বরূপে আমি যদি অনুরুক্তি করি । 

তথাপি তোমার ধার শুধিতে না পার ॥ 

জার এক উপদেশ কহি শুন তুমি । 

লেশ মাত্র অহঙ্কার সহিতে নারি আমি ॥ 

আম! ভক্ত প্রতি তুমি বৈলে অহঙ্কার । 

তে কারণে দিনু হুঃখ এহ হয় আর ॥ 

এ বোল শুনিয়! গোপী সজলনয়নে । 

বাড়িল অধিক সুখ হইল মিলনে ॥ 

তবে নারীগণ সঙ্গে দেব দামোদর | 

প1তিলেন রাসক্রীড়! 'অতি মনোহর ॥ 

গুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত । 

শ্ীকৃষ্*-মঙ্গল দিজ-মাধব-রচিত ॥ 

সুভই রখগ। 

মরা গভীর না ঘন রাজে বাদি।, .. 
কোকিল কুটিল সে ফুকরে উচ্চনাদী -/ 

মোহন শ্রীবৃন্দাবনে যমুনার তটে । 

পূর্ণিমার যামিনী জানি. গেলা রাসহাটে ॥ 

মদনমোহিত গতি পতন আদান। 

উপরে হিমাংশু পতাকা নিরমাণ ॥ 

এ বর বরজ বধু মিলিয়া অপারা । 

নব নব যৌবনেতে অমিয়! পসরা ॥ 

চু্ব আলিঙ্্ দান পথের আগুসার । 

সভে এক গ্রহকর সাহরিয়া তার ॥ 

কাহে। কেক পয়োধর মধুর বদর । 

কাছো কেরি দাড়িস্ব কারো ত শ্ীফল॥ 

কারো সরসিকুহ চিকুর চামর । 

ক্রকুটি কোদণ্ড কটাক্ষ আখি শর ॥ 
দশন দাড়িম্ব বীজ অধর প্রবাল । 

জঘন কনকাসন স্থথদ বিশাল । 

বিরচিত কুসুম ফুটিল সারি সারি। 

অন্তরে অন্তরে তরু শোভগর তোহারি ॥ 

সর মহিধর বিভব অপবধপ। 

ভ্রিজগ হ দুল্লভি স্থান গান মাধব ॥ 

গৌরী বাঁগ। 

কোপে আগি ফ্লাধা কানাই 
মধুর মধুর কেলি । 

ছুহ সুন্দর বয়ান মনোহর, 

অধর পানে ভালে মেলি ॥ 

কুঞ্জ নদী তীর, কুঞ্জ গৃহোদর, 
কুঞ্জ পথ বসাই। 

গম গৌরবর গৌর কলেবর 

অঙ্গেতে অঙ্গ মিলাই ॥ 

হার বনমাল ভেল এক ভাল, 

স্ৰাণে মাতি মল্লগণ। 

কক্কণ কিস্কিণী,মন্র মন্দ ধ্বনি, ,.. 

| মআধব পহে বিমল ॥ 



ছুঃখ বরাড়ী। ূ 

হুহ্থ গোগী গোরী অস্তরে কানু কেলি। 
ছুই কান মাঝে গোগী বা বাহু মেলি ॥ 
কনক চম্পক মাঝে মরকত মণি । 

বিশাল মুণাল যেন বিরল গাথনি ॥ 

অপরূপ রাস রসাল ফুল বনে। 

শত শত রমণী রময়ে এক কালে ॥ 

রসে ভূললরে নাগরগুরু কান। 

ভরুণণ বেড়ি সব আনন্দ গায়ন ॥ 

সৃরতরু বেড় বেড় মণ্ডলী ভয় ফিরি ফির 

হু মাঝে কানু নাচে বে পুরি পুরি ॥ 

কঙ্কণ কিস্কিণী আদি হাথ খল খলি। 

গান মাধব চাদ কমল এক মেলি ॥ 

মৃহই। 
মৌলি মঞ্জ ল কুঞ্জ ফুল ফুটিল, 

কুস্তল শোভি সুীরে। 
সঘন চঞ্চল শিখি নবদল, 

আঁ.ল জনম মভিরে ॥ 

গোপিনী মণ্ডলী মধ্যে মাধব কেলি, 

নৃত্য করিছে স্ৃধীরে। 

সঙ্গীতামৃত মুরারির গীত, 

রঙ্গী তার রতি বরে॥ 

কণ্ঠে নব দাম, দোলে অনুপাম, 

কনক মাছুলি নয় ভারে । 

.. শ্রবণে ঝলমল রত্ব কুগুল, 

কচির গণ্ড বিহার রে॥ 

চলন চেলনধটা রচিত শুভ কটি, 

... কঙ্কণ কিহ্কণী জাল রে। 
চরণে মঞজীর বাজয়ে নুপুর, 

১... মাধব বচন রসাল-রে ॥ 

চি 

পসরা» ১0থ-০৫ও-্্ানএর৯ শর চরম 

পুরবী। | 
বাযুবেগে নৃত।চলে গা । 

অধিক মধুর শুনি, গোিগণের নৃত্যধবনি, 
অঙ্গে ভঙ্গে চাল বায় পা॥ 

সঙ্গীত য়ে রতি রঙ্গে, গোপিনীগণের সঙ্গে, 
নানা ভঙ্গে নাটে ত গোপাল। 

তার পাইয়! বহু বিধি সুন্দরী রসাল ॥ 
ঝক মক ঝাঝর বাজে করহালে। 
কিন্কিণী কিটি কিটি মন্দিরা রসালে ॥ 

বন ঝুন নূপুর বিরব পদে শুনি। 
ঝম ঝম ঘাঘর, কটি বেড়ি করে রৰ, 

ঝন ঝন কক্কণ ধবনি॥ 
ডগমগ ডক্ষ, মন্দ মন্দ লক্ষ, 

পিং পিং বেণু বসালে। 
দাপ দূর গেলি, সঘনে গোড তালি, 

এই রস মাধব গানে ॥ 

পুরুবী। 
নটবর বেশ. কেশ, পাশে ভূষণ শেষ, 

চঞ্চল চন্দন যুত। 
তাহ! বেড়ি গুঞ্জা, বহুতর পুঞ্জা, 

বেত রজণ চাত ॥ 
নাটুয়া চুড়ামণি, গোপিনী রঙ্গিনী, 

বিরাজে রমণী সমাজে । 
নটবর মন্দিরে, বন্দাবন মাঝারে, 

মদন মোহন নাচে ॥ 
তাথা থের1 থৈয়া, ঝুমকি শুনিরা, 

যন্ত্র আভরণে গায়ে। 

গোপী কানু রচিত, 
মধুমদ মাদল বাজায়ে ॥ 

নাটুয়া জিনিয়া নট,.. -নটিনী জিনিয়া ঠাট, 
বিবিধ ছন্দ গতিশালী। 

মধুর সঙ্গীত, 



১১২ 

মাধব গানে, 

মুরজ উপাঙ্গ বীণ, 

- অমর বাখানে, 

ভালিরে ভালি ভালি॥ 
রানার, -., পঞ্চদশ 

বেলোয়াড়। 

স্থরই সকল বিলাসিনী । 

অঙ্গ তরল, কিন্কিণী সঙ্গ, 
তার গতি স্ুুরমুনি 1. 

তাত দিঙ্গিত, বাগে মধ্যে নাচত, 

বরজ গোপিনী রায়। 

কর তালি তাল, মধু রস ভাল, 

“সঙ্গে সঙ্গীত গায় ॥ 

অঙ্গুল বিলোল, নাচই ভাল, 

উড়ে শিখিপিচ্ছ চুড়। 

মাধব গানে, স্রগণবাখানে, 

গোপিনী সঙ্গে নিগৃঢ় ॥ 

কেপার। 

রঃ মঞ্ুল রঞ্জন চরণ সুচলন 

| কম্কণ কবরী কম্পন রে। 

বিশদ জন হাস, মধু মধু ভাষ 
রাসবিলাস মোহন রে ॥ 

_ কুন্ুম কানন গোপবধুগণ 
বেড়ি বেড়ি গায়ত গোঁপালে । ' 

তন্ন মনোহর বিজুরি নিকর 
শোঁহে মেঘমগুলে ॥ 

ভালে তন্থ মাঝে কিছ্কিণী সাজে 

অচল কুচ অচলে। 

গণ্ড পাখুর রুচির ফুলভর 
| সুছান্দ বন্ধ কান্ধে। 

ষাঁধব রচিত রসিক মনোনীত 
প্রেবদারী আঅভিবাদে ॥ 

০০০৩ আপি ৮০৮৩ পপি পাদ শি পা ০ পপি ০ ৮ 

উনমন্ত গোপীগণ 5 

1 এক এক গোপনারী, 

এপস শপ পাপ ০ নিল 

' নয়! নীলমধি, 

শীকষ্ণ-মঙ্গল। 

স্ুচন্দন চরণ, . মঞজীর মোহন, 

নাচে নটবর রায়া। 

কটিতে কিন্কিনী, . করেতে ক্কণী 
মলয় সরস গান্সা ॥ 

বৃন্দ বিপিনে, যশোরী নন্দনে, 
মন্দ মনোহর হারা । 

গোআলী নাঁগরী, নিকরে লম্পটরি, 

রাসরজ্ন নাঞ্গারা ॥ 

সকল কাঁ'মনী, হাস্ত যে বদনী, 
পুরে বেণু করতালী। 

মাধব বচন, চন্বন আলিঙ্গন, 

গোপিনীর বনমালী ॥ 
 পপগস্ট 

বরবড়ী। 

শরদ সথখদ নিশি বাত পরিচ্ছদ । 
মধুর মধুর ধ্বনি গায় ষটপদ ॥ 

. বলয়া নূপুর নাদ কথ্ধয়ে অধিক। 
শশধর 'আলে'কে উজ্জ্বল দশদিক ! 

নাচয়ে বল্লবী সব অতি উল্লাসিত। 

নিয়ড়ে বুন্দাবনে গোপিকা সহিত ॥ 

আব্রত মিলিত বয়ানে স্বেদবন্দু। 

যেন ন্ধা শোভিত শরত শুভ ইন্দু ॥ 

মুগরাজ জিনি মাঝ তঙ্গী মনোহর। 

যুগপয়োধর-ভরে গলিত আচর ॥ 

বিগলিত কবরী জড়িত ফুল দামে । 
গাঁনে মাধব রস অতি অনুপামে ॥ ১, 

জীরাগ। . 
লইন্কা ত শ্রী 

কৌতুকেতে রচিয়। গুলী । ্ 

| হার সম'গাথনী . 
তছু যাবে খাজরে মুরলী । 



রা-লীলা।': ৯৯৩ 

শ্রীরঙ্গ প্রেম নিধি আভীরীনাগর।' 

রসে ভুগলরে রসিক আগোর ॥ ছল ছল নয়নেতে হাসে খল থলি ॥ 

বাছ বাহু বেছি, বেটি ফিরি ফিরি, ! করেতে কম্কণ কিঙ্ষিণী পদে রঙ্গে। 

স্নেহ আননে ঠকল পানে। ৃ ফিন্রি ফিরি গোপী নাচি দেখে শ্যাম জঙ্গে ॥ 

মেঘস"্ন বিজুর, কঞ্চি চঞ্চল চির, ! চৌদিকে গোপিনী মদনকান্ মাঝে ॥ 

ঘন ঘন রাই চুম্ব দানে ॥ ৰ ঝুনু ঝুমু ঝুন্ু বুনু মঞ্জীর বিরাজে ॥ 

গানে ম ধব, বড়ই অসম্ভব, র নান! যন্ত্র বাজে গোপী গায় উচ্চম্বরে। 

অন্বর পরশে কথনে। । ফুলদাম গলে দোলে স্বেদবিন্দু ঝরে ॥ 

বিমানে বিবুধগণ, সদাই সাদরে মন, মৃগমণি গিনি মাঝ ভঙ্গী মনোহর । 

ৃ 

শত শত বধূগণ করি এক মোঁল। 

দরশনে পরম আদরে ॥ কৃষ্ঃককরে ধরি গোপী দেয় কুচভার ॥ 

9522:  মুকুতা কবরী ভার বিনোদিনী সঙ্গে । 
তথা রাগ  শ্তাম অঙ্গে তুজ দিয়! রহয়ে ত্রিভঙ্গে ॥ 

বচন চাতুরী, মঞ্ীর মাধুরী, | রমণী ধরিয়া স্থখে গায় মনোহানী । 
মন্দ গুরু নাঁনা রতিরে। ' জিনিল জিনিল বলে হারিল মুরারি ॥ 

ঝন ঝন ঝন কট কট ভাল, ঘোর গভীর নাদ বছে ঘনে ঘন। 

ছোড়ই গোঁড় তাল, ৷ যোগমায়া বিগ্লাপিত সকল ভূবন ॥ 
 ব্রহ্মরাত্রি চৌদ্দ মন্বস্তর শেষ কহে। 

। দ্বিজ মাধব কহে প্রসাদ যছ্রায়ে ॥ 

গাইৰ মধুরস গীতিরে ॥ 
বুন্দাবনে বেণু বায় নাচে সব গে।পিনী । 

নানাথং নাথং খিক ধিক ধিন কেট 

কি মধুর বাদন ধ্বনি ॥ 

কাসি কপিনাস, রসবততী বিলাস, 

অঙ্গে ভঙ্গে চলি রহি চায়। 

টং টং টং বাজয়ে নুললিত, 

মাধব এহি রদ গায় ॥ 

ূ 
০ 

ূ পয়ার। 

ভ্রমর! গভীর নাদে বাঙ্গন বাজে। 
ৃ কোকিল কুটিল তাহে ডাকে মাঝে মাঝে॥ 

| রসাল কোকিল বাঁপা অতি অন্ুপাম। 

র তার মাঝে রাম়বারি করে পাঁচবাণ ॥ 

ঘন ঘন অঙ্গ ভঙ্গে নাচে নন্দবালা। শত শত সুন্দরী রাধিকার সঙ্গে । 

মেদ্ব চক্র বেড়ি যেন বিদ্যুতের মাল! ॥ কুলধনূ ফুলশর ফুগেড়, রঙ্গে ॥ 

রাসে ভূললরে রসিক বৃন্দাবনে । ফুলশর ধনু যেন ধরয়েত রঙ্গে 

শত শত রমণী রমএ এক কালে ॥ জিনি* রাধার গণ বানু দিল ভঙ্গে। 

উচ্চস্বরে গায় গীত বরজ নাগরী। কার কার কুচ-পাশে কার বাজে কেশে। 

. মাত বেড়িয়। যেন গুঞ্জরে ভ্রমরী ॥ হা'রল রাখারগণ শ্তাম কানু হাসে 

শুন শুন ওরে লোক হয়্যা একচিত। রত্বকষ্তী স্থুমধ্যম! সকল যোবিত। 

ইইরুষমঙ্গণ ছিজ মাধব-রচিত ॥ দেখিয়া পরমানন্দ পাইল পী।রত ॥ 



২১৪ - -শ্রীফধ-মকল । 

পরিশ্রাস্ত হয়্যা রহ অঙ্গে ভূজ দিয়া। 
মুকুত! কবরী ভারে আছে দাগাইরা ॥ 

কেন চন্দনের বান্ধ আত্রাণের ছলে। 

রঙ্গে €ঙ্গে ঘন চুম্ঘ দেয় তো কপোলে॥ 

সথীগণ্ডে গণ্ড দিয়া নন্দের নন্দন । 

নেছবশে মুখে দিলা তাম্ুলচর্ববণ ॥ 

কোন সথী নৃত্য গীতে শ্রমযুত হইয়া । 
মুকুতা কবরী ভারে আছে দাগ্ডাইয়া ॥ 

কপোলে কুগডল দোলে কর্ণে উতপল। 

সর্বাঙ্গ পুরিল! গলে নিজ ঘর্মজল ॥ 

 এইরূপে গোপাঙ্গনা ল়্যা বনমালী। 
মোহিয় আপন সঙ্গে করে নানা কেলি ॥ 

হেন শিশু খেলা করে লইয়া নিজ ছায়া। 

€৫ঠনই আপন রঙ্গে রজী যছুরায়া ॥ 

. শত শত গোঁপনারী সবে এক কাণ। 
_ভুবিলা' পরমানন্দে হৈয়া তত জন | 
আয়াসযুত হৈল যত গোপের রমণী ! 

কবরী খসিল ফুল পড়িল অবনী ॥ 

অবিরত ক্ষিতি নিপতিত তন্ুলতা । 

নিজহার অন্বর বহিতে অশকতা ৷ 

দেখিয়! এ সব কেলি অমর-নাগরী। 

কমে অচেতন হৈয়া পড়ে ঢরি-ডরি ॥ 

পরমমোঠিত চক্র দেখিয়া নয়নে । 

বিশ্ময়হৃদয় ঠয%1 বঠিয়া গগনে ॥ 

তবে হরি শরমযুত দেখি নারীগণ। 

পল্সহস্ত দিয় কৈল] মুখ যে মার্জন । 

কর পরশনে গোপী পাইল পীরিতি। 

হাস ভাস নিরীক্ষণে করি অবগতি ॥ 

. শ্রম বিমোচন হেতু নন্দর কুমারে। 

নড়িলা অবলা সঙ্গে যমুনা-বিছারে ॥ 

কুদুম রঙ্গিত বন্তর গন্ধে দ্শ দিকৃ। 
মন্ত মধুকরগণ গুঞজবে অধিক ॥ 

| ক্ষণে বাহু তরঙ্গ, 

সবে 'এক মুরারি অনেক গোপন্ারী | 

এক মেলি হেয় ধায় নানা রঙ্গ করি ॥ 

শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত। 

শ্রকষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত | 

সুহই। 

মনোভব রভসে আয়াস যুত হই । 

মুক্তকেশ বঃনে রমণগন লই ॥ 

শীতল রাধার তঙ্গে ঝাঁপি ধাই ধাই। 

করীর মিলনে যেন করিণী অবগাই ॥ 
শেষ রমণীবামে অবসর পাই । 

তরণিতনয় তীরে বিহরে মাধাই ॥ 

ঈষৎ বিশদ যে হসিত টাদমুখী। 
নব নব তরুণী কুরঙগ লোল আখি ॥ 

চৌদিকে ব্যাপিত জল সেচই একবেরি। 

কৌতুকে ডুব দেয় হৃদ মিলে হর 
কুতৃহলে সেঁচয়ে রসিক খদুরায়। 

বিমুখী সকল গোপী পাইল পরাজয় । 

সীতারি সাতারি যে পালায় চারি ধারে । 

গায়েন মাধব কানু ষমুনা বিহরে ॥ 

মীয়ুর। 

ক্ষণে মুখ চুম্বনে, ক্ষণে কুচ ম্দনে, 

| ক্ষণে হরি অন্তরে দাড়াই। 

লহরী করিয়া রঙ, 

অন্তরেতে গোপী অবগাই ॥ 

রবির তনয়াজলে, থেলায় ঘে কুতৃহলে, 

নাগর নন্দ কুমারা। 

শত শত কামিনী, বরজ রমণী, 

কাননে ভুলিল ভ্রমরা ॥ 
রসিক তরুণীগণ, গাঁয় অনুক্ষণ- 

চৌদিকে পঞ্চম ঝগে। 



চৌদিকে অঞ্জলী, পুরি নীর চালা চালী, 
সাগর রঙ্গে বিভাগে ॥ 

কেহ প।খালে কেশ, কেহ কর গুরুদেশ, 

বিবিধ গন্ধ পরিমাণে । 

কেহ কুচ আচলে, মঙ্জে কলেবরে, 

মাধব রস বাখানে ॥ 

পয়ধর। 

এই সব রূপে জলবিহার করিয়া । 

উঠিলা গোবিন্দ সুরবন্দিত হইয়া ॥ 

যমুনার তীরে উপবন মনোহর । 

মন্দ্র সমীরণ চাকু গুঞ্জরে ভ্রমর ॥ 

সকল যবতী সঙ্গে নন্দের নন্দন। 

হরধিত মনে তবে করিল! গমন ॥ 

এইরূপে সেই শুভ শরত রজনী । 

বঞ্চিল অনঙ্গরঙ্গে ভূপ্রিল আপনি ॥ 

মুহ্র্তেক রাত্রি যবে আছে অবশেষ । 

ভেনকালে বলিতে লাগিল হৃধীকেশ ॥ 

শুন শুন গুণবতী বরজরমণী। 

যাবৎ প্রভাত নাহি হয়ত রজনী ॥ 

তাবৎ সত্বরে ঘরে যাহ হরষিও | 

ন1 ভাবিহ মন ছুথ আমার পীরিত ॥ 

পুরিল এ মনোরথ নাহি অবশেষ। 

আর নিশি রভস করিব সে রস॥ 

আপনার বাসে যেন আছে গোপগণ । 

হেন করি জানে গে।পী কৃষ্ণের মোহন ॥ 

অপার আনন্দে আছে সেই গোপীগণ। 
গোআল! সহিত করে নাহি পরশন ॥ 

ধন জন বাস করি কিছু নাহি মনে । 

সদায় ধিআর সেই শ্রীমধুস্দনে | 
শুন গুন ওরে ভাই করিয়ে রচন। 
পরদার করিল! কু্ণ না করিহ মন ॥ 

টি 

প্রভু যাহা করে তাহা! কে করিতে পারি। 

হেন কুবিচার পাছে জান সত্য করি ॥ 

পরম নিলেপ প্রভু সেই মহাশয়। 
। নিজে গুণরহিত পরম শুদ্ধময় | 

| স্বতন্ত্র পরমানন্দ বিহরে ইচ্ছায়। 
( অন্তজন করিলে নিস্তার নাহি পায়॥ 
। যেন রুদ্র বিষপান করে হরফিত। 

। আরে পরশনে মরে দেখহ বিদ্িত ॥ 

৷ ঈশ্বরের আল্ঞ। করিহ পালন । 

| কথায় কথায় বুঝ শাস্ত্র-আচরণ ॥ 
৷ যাহার মানায় মোহিত সকল ভূবন। 
ৰ আপনি বিহরে সেই কে বুঝে কারণ ॥ 

৷ কত কত বুদ্ধি হেতু শাস্ত্র আচরণে। 

৷ ভক্তসণ ইচ্ছা প্রভু না করে লঙ্ঘনে ॥ 
1 ভ্রেলোক্য অধিপ হই ভকতের বশ। 

ৃ প্রেমরসে অতিশয় বিবিধ রভস 
কৃষ্ত অপরাধে লোক তরিবারে পারে । 

| ভক্ত অপরাধ করে নাহিক নিন্তানে ॥ 

তবে হরি নিজালয় করিল! গমন । 

রজনী প্রভাতে রবি উদয় তখন ॥ 

৷ যেই লোক ভণে শুনে এই রাসোৎসব। 

| হরিপদে অচলা ভকতি হয় সব। 

সর্বমনোরথ সিদ্ধি হয় অচিরাতে । 

বৈকুণঠ ছাড়িয়া তার কতূ নহে পাতে ॥ 

শুন শুন অরে ভাই হইয়া «কচিত। 

শীকঞ্চমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

একবার শুন ভাই হরির চরিত। 

গ্কফ্ণগ্রসাদে আমি গাই এই গীত ॥ 



হি) এ 

১১৬ 

অজাগররূপী বিদ্যাধর উদ্ধার । 

সরশ্বভী-নরদীতীয়ে সে রমা কানন । 

মহেশ পার্বতী তথ! আছেন ছুইজন ॥ 

সেই নদীজলে সান করিয়। হরিষে । 
নানা উপহারে পুজা করস্তি বিশেষে ৷ 

পাদ্য আগ ধথাবিধি নান! উপহারে । 

ষড়ঙ্গে পুজিল আগে দেব লম্বোদরে । 

'তবেত অদ্বিকাপুজা করিল বিধানে । 

গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদা-প্রদানে ॥ 

মিষ্ট অপ পানে সভে ভোজন করাইয়া! । 
কিছু ফিছু জল মাত্র আপনি ভক্ষিয়া ॥ 
ব্রত অল্প উপবাস গোসাগ্রি করিফা। 

সেই নদীতীরে সতে থাকল শুইয়া ॥ 

: কেনকালে এক সর্প আইল তথায় । 

ক্ষুধায় আকুল অতি অজাগর কাম ॥ 

মন্দ সুনন্দ উপনন্দ আদি নামে। 

আছয়ে গোআল! সব অল্পনিদ্রা শ্রমে ॥ 

তার মধ্যে নন্দঘোষ পাকা সম্বিধানে | 

গিলিতে আইল তাহে হরষিত মনে ॥ 
সধিত পাইয়! নন্দ ডাকিল কুষ্চেরে | 
সর্প আদি হের বাপ গিলিল আমারে । 

তোমা বহি আমি আর নাহি জ।নি আন। 

. এবার সঙ্কট মোর কর পরিত্রাণ ॥ 

ধন কপিকাল-ব্যাল গ্রাসিত মানুষে । 
কায়মনবাক্যে ভক্তে সে মভাপুরুষে ॥ 

সেই রূপে করুণা করয়ে ব্রজপতি। 

কি করিব ভর কষ আপদন সংহতি ॥ 

ক্রন্দন শুনিয়া! চিয়াইল গে'পভাগে। 
পন্তান্ত উঠিয়! আঁগু দেখিলেন নাগে ॥ 

| অগ্নি আলি তার,গাক্সে দেয় কেলাইয়। 

. তু সে হরণ সর্প না বা ছাড়িয়া॥ 

বাঁপের হর্গতি দেখি কৃ কোপে জঙ্গে? 

এক লাথি তুলিয়া মারিল ফণাতলে ॥ 

কৃষ্ণ পদাঘাতে এড়ে অজাগর কায়। 

পরম স্থন্দর বিদাধর দেহ পায়। 

দিব্যবস্ত্র গন্ধ মাল্য শোভে হেম মালা ৷ 

অভিনব মনোভব ধরে নানা কল! ॥ 

দেখি! প্রণত তাছে নন্দের নন্দন । 

সদয় হইয়া কিছু জিজ্ঞাসে কারণ ॥ 
কে তুমি কোথায় ছিল! কেন হেন রূপ। 

। নিজ বিবরণ কিছু কহিবে স্বরূপ ॥ 

৷ শুনিয়া প্রভূর বাক্য কহে সবিনয় । 

ূ শুন শুন মহাশম করি পরিচয় ॥ 

] সুদর্শন নামে মুঞ্ি ছিল বিদ্যাধর। 

ূ রূপে গুণে যৌবনে বড়ই আগল ॥ 

| কুতুহলে দিগে দিগে বিমান ভ্রমণে । 

| খষি অঙ্গিরার সনে হৈল দরশনে ॥ 

| বিরূপ দেখিয়া তারে কৈলী উপহাস। 

| কোপে মুন শাপ দিল শুভের প্রকাশ ॥ 
রূপের কারণে তোর এত অহঙ্কার । 

সর্পযোনি পাবে পাপ বিকৃত-আকার ॥ 

| করুণহৃদয় মুনি করিল নিয়ম। 
[ 
( কুষ্ণের পরশে তোর শাপবিমোচন ॥ 

। শাপরূপে করিলেন পরমা নুগ্রহ ॥ 

তেগ্র সে দেখিস মুঞ্গি ছুল্ল ভ বিগ্রহ ? 

ৃ শাপবিমোচন তোমার পদপরশনে। 

( কহিঙ্গু সকল কথা লইলু শরণে ॥ 

ূ কপার সাগর গোসাঞ্ি এ মোর সাধন ।" 

ৃ তুয়! পদ ছাড়ি যেন আর নহে মন ॥ 

অ'পনার দাস করি র।খথিবে গোসাঞ্িঃ |; 

এই সে কামনা মোর আর দায় নাই॥ 

বলিতে বলিতে প্রেষে হইল আকুল। 

গম গদ বাক্যে স্তুতি করপ্তি বসল ॥. 



শুন শুন আরে ভাই হয়া একচিত। 

শরুষ্ণচমঙল ছ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

কৌরাগ। 

ঘাছার নাম গাই, আপন! তরাই, 
অখিল অচিন শ্রুতি কারু। 

সে তেরি চরণে, সরসিজ-পরশনে, 

পাই পরম স্ুচারু ॥ 

দয়াল। গোসাঙ্ডি, নাথ গোপাঁলা, 

দেব শিরোমণি চাঁদ! । 

বিবিধ কলুষরাশি.. রাশি তিমির নাশি, | 
স্খসিন্ধু যশোনন্না ॥ 

সকল কলাগুর, ভকত কল্পতরু, 

নিজপ্রেমে মহিম' অপার । 

_ত্রিভুবন-জীবন, অধম পরম ধন, 

মাধব কহে বিহার ॥ 

কল্যাণ রাগ। 

ত্িভঙ্গ ললিত শ্ঠাম পীতবাস-ধারই। 

ও রূপ হেরি কিএ জীয়ে বর নারী ॥ 

দেখ দেখ রসময় কান। 

মোর মনে না পড়য়ে আন ॥ 

গলায় কদশ্বমাল! বিনোদ চলনা । 

ধরে মুরলী পুরে অঙ্গুলিলোলন! ॥ 

শঙ্খচুড়-বধ। 

এই সব নিবেদিয়ে কৃষ্ণের চরণে । 

প্রদক্ষিণ প্রণাম করিয়া একমনে ॥ 

গগনে প্রয়াণ কল করিয়া বিচার। 

হেনরূপে নন্দঘোষ বিমোচন পাঁয় ॥ 

দেখিয়া শুনিয়৷ অতি অস্কৃত করণ। 
বড়ই বিশ্মিতমন হৈল গোগপগণ ॥ 

ৃ রজনী-প্রভাতে ধন্মু কর্ম সমাপিয়া। 

| পুনরপি নিজলয়ে মিলিলা আসিয়া ॥ 

| আর একদিন হরি বলভদ্র সঙ্গে । 

ূ নিশিমুখে গো পীগণ লয়্যা কামরজে ॥ 
 বৃন্দাবনে আসিয়া পরম কুতুহলে। 
ৰ মধ্যে রহি বিহরে বল্লবী শতমেলে | 

র রুচির অধর অভরণ বিলেপন। 

৷ পরম সুন্দর বেশ ধায় ছুই জন ॥ 

' হুরিষে তাহার যশ গায় গোপীগণে | 
. শুনিয়া পীরিতি অতিশয় পাইল মনে ? ॥ 
। রূজনী তারকপতি কুস্থমকাননে। 

দেখিয়। প্রশংসে কানু গ্রফুল্প নয়নে ॥ 

রঙ্গে রঙ্গে পূরি বেণু ছুই সহোদর । 

শ্রবণ মঙ্গল ত্রিভুবন মনোহর ॥ 
একেবারে সপ্ুশ্বরে করিল মূচ্ছিত। 

মোহিত গোপিকাগণ শুনি সেই গীত ॥ 

আপনারে পাসরিল কি বলিব আর । 

৷ খসিল দ্ুকুল তার কুন্গমবিকার ॥ 

সেইরূপে ছুই ভাই প্রমত্ত আকার। 

| আপনার মনোনীত করিছে বিহার ॥ 

| হেনকালে তথা কুবের-অন্ুচর | 
| চোররূপে আইল শহ্খটুড় নাম ধর। 

দেখিতে দেখিতে থল অলক্ষিত হয়্য । 

পূর্বদিগে পলায় বল্পবী সব ল্য ॥ 

চেতনা পাইয়া! গোগী গুণিয়। প্রমাদ। 

রামকুঞ্চ বলিয়া করিল উচ্চনাদ ॥ 

বনে যেন হরিষে চরিতে ছিল গাই । 
আঁচদ্িতে পড়ি গেল শার্দুলের ঠাই ॥ 

নিজ নারী অপহরি যায় বিদ্যমানে। 

জন্মিল বড়ই ছংখ ন! সহে পরাগে ॥ 

টিটি 

ৃ 
ূ 



৯১৮ 

ছুই গাছ শাল হাথে ছুই সহোদর । 
মকামত্ত বেগে যেন ধাইল কুঞ্জর ॥ 

ভয় নাহি ভয় নাহি বলে উচ্চম্বরে। 

আশ্বাস বচন দেই গোপিকার তরে। 

শৃগালের প্রতি যেন ধায় মৃগমণি। 
জন্ুক-শাবকে যেন ধায় মহাফণী ॥ 

অদুর আগত দেখি ছুই খলমণি। 
পলাক্স গুহাক বীর ছাড়িয়া! গোপিনী ॥ 

বিষম শমন বাড়ি দেখিয়া নিকটে । 

ষেন প্রাণ শঙ্কায় বৈরীর প্রাণ ফাটে ॥ 

ভেঞসই তরাস তবে জন্মিল অন্তরে । 

নারীগণ লৈগ়া যথ। রহে হলধরে ॥ 
খেদারিয়! যায় একা নন্দের নন্দন । 

কাছাকাছি হয়্যা গেল চরণে চরণ ॥ 

শিরের উপর তার জলে এক মণি। 

হরিয়৷ আনিব তাহা এই অন্মানি । 
ছুই কর দিয়া তাহ! ধরি রমানাথে। 

বজ্জসম মুষ্ট্যাঘাত মারে তার মাথে ॥ 

সেই মুষ্টিঘাত খাইয়া শঙ্খচুড়ে। 

পড়িল ধরণীতলে প্রাণ গেল দূরে ॥ 

বিষম পাঁধাণে কঠিন আঘাত পাইয়া। 
বেন ঝুনা নারিকেল পড়ে চু হ্যা 

সেই মাত্র মুণ্ড গোটা হয় খান খান। 

স্তর ধারায় ক্ষিত করে রক্ত পান ॥ 

তবে হরি মহাশয় হরধিতমন । 

মিলিল৷ আসিয়! বেগে প্রসন্নবদন ॥ 

ভন্ম কুণ্ডে থাকিলে বিচিত্র কমল। 

ক্থরধুনীজলে যেন হইল সফল ॥ 
তেনই অস্থরশির হৈতে মণিবর। 

স্ব্হাথে গিয়া শোভা করিল বিস্তর ॥ 

গ্েহের কারণে এভু সেই মহারদ্ব। 

হলমেবের গলে দিল! করিয়া প্রবন্ধ ॥ 

শ্ীকফ-মঙ্গল। 

দেখিয়া রমণীগণ পাইল হরিষ। 
হাসিয়া লোচনপদ্ন করিল বরিষ । 

এইসব রূপে হরি শঙ্চুড় বধি। 
পরম সানন্দমনে আইল গুণনিধি ॥ 

যেই যেই দিন প্রভু বল্পবী এড়িয়া। 
বৃুন্দাবনে যায় পাল সহচর লয়্যা ॥ 

ন৷ দেখিয়ণ প্রাণনাথ যেন ভাবে মনে। 

| তার বিবরণ আমি কহিব এখানে 

৷ শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত। 
শ্রীরুষ্ণ মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

গোপীগণের পরস্পর কথাবার্ত। । 

প্ঠমঞ্চরী রাগ । 

শ্তাম স্বন্দর কানু, নটবর বেশ তন, 

রজনী করিয়া! অবশেষ । 

৷ সকল বরজ নিজ, সহোদর সহচর, 

সঙ্গে বিবিধ রঙ্গ বেশ ॥ 

| লই গোধনগণ, শিঙ্গাবেণু পুরি ঘন, 
আনন্দ-সাগরে নন্দ বালা। 

অভিনব মদন, মোহন রূপ যৌবন, 

বিপিনে প্রয়াসকারী ভেলা ॥ 

হরি বিরহে আকুল গোপী ঘরে। 

সহি সহি সম লীলা, বিবিধ যাহার লীলা, 

গুণ গাই সোওরি বাসরে ॥ 

রাই বলে সইহরি, বাম বাহুমূলে করি" 
বাম কপোল ভিল ভঙ্গে ৷ 

শাম স্থম্দর ভুরু, অঙ্গুলি বিবর ধরু, 
বংশী বোলায় যবে রঙ্গে ॥ 

তৰে সিদ্ধ বনিভাপতি, সঙ্গে বিমান গতি, 

গুনিয়া মাধুরী সুবিন্মিত|। 

সত এপাশীপিলস্পিপাপাপি পি চে 

শাসিত পপ 

ভিজ পে তি শীট 



গোপীগণের পরস্পর কথা বার্ডী। 

কামে তন্তু অচেতন, নীবীবন্ধ বিমোচন, 

কানু অভাগিনী সে বঞ্চিত ॥ 

চন্দ্রাবলী বলে শুন, আর অপরূপ গুণ, 

যবে মে মোহন বেশ কাল। 

হাল বিশদ হরি, দয় বিত্যৎ শিরি, 

মধুর মুরপী দেই সান ॥ 
ত' শুনি অবশ তনু, 

দরশনে আইলে উদ্ধ কর্ণে। 

পালে পাল ঠাই ঠাই, নিভৃত হইয়া রই, 

ষেন চিত্রে লিখন নানাবর্ণে ॥ 

শশিকল! বলে সই, ইহার অধিক কই, 

যবে হরি শিশু পরিবারে । 

বণ্বহ! ধাতু দল, অভিন্ন মদন মল, 

বেণুর বে ধেনুরে হাকারে ॥ 

ত' শুনিয়া গোপীগন, বাঞ্চিত চরণ ধন, 

হামুসম সেহ সোহাগিনী । 

অখিল মিলিত ধূলি, দেখি হয় ব্যাকুলী, 

প্রেমে কম্পিত ভগ্ন পাণি ॥ 

লীল! বলে শুন সই, 

ববে বনচর গোবিন্দাই | 

অরুণবরণ হই, গিরিতটে গীত গাই, 

নাম ধরি ধরি ডাক দেই | 

তাঁহ! শুনি লতাকুল, অবিরত ফল ফুল, 

তকরুপতি সহিত আনন্দে । 

দ্বিজ মাধব কহে, মধু প্রেমে ধার! বহে, 

আপনারে বান্ধে গোঁবিন্দে ॥ 
টি 

পয়ধর | 

সানন্দ। আনন্দ 1 বলে শুন হের সই। 

আম যেই দেখিয়াছি তার কথ! কই॥ 

ববে কৃষ্ণ রুচির তিলক ভালে করি । 

হৃদয় আনন্দে নান! বনমালাধারী ॥ 

বত মুগপক্ষ ধেনু, 

ইহার অধিক কই, : 

| 
ূ 
ূ 
র 
ৃ 
ৃ 

১ শপ শিট তশীপপতপ্পালাশিপপসী স্পা পপিসপীস শশী পাশা শি পপ পপশালি ৮০৯০৯ পন অলস ননী 

১০৯ 

দিবা তুলসী মাল্য মামোদে অধিক । 

মধুলোতে ভ্রমর বেষ্টিত দশ দিকৃ॥ 

মনোহর ধ্বনি তবে শুনয়া সাদরে । 

হরিষে মাপন বাশী বোলায় সুন্বরে ॥ 

তবে তাহ শুনিয়া আনন্দে পক্ষগণ। 

স্বস্থান ছাড়িয়া না যায় অন্য স্থান ॥ 

হংস সারস আদি বিবিধ প্রকার। 

নিকটে আনিয়া পদ সেবয়ে তাহার ॥ 

'একচিত্ত হইয়া পরম সাবধানে । 

মৌন করিয়া সুখে মিলিতনয়নে ॥ 

লীলাবতী বলে শুন বরজরমণী । 

এই ত মহিম! আমি অদভূত শুনি ॥ 

যবে প্রভু অংশে বিরহিত বর রাম । 

৷ শ্রবণভূষণ তাই লগ্বে অন্থপামা ॥ 

 এইরূপে রূপ ধরি বলভদ্র সঙ্গে । 

* শিপ ০০০ ৩ ৮৮০ 

শি পতল ৩০ পাশ 

| 

পোপ ৪৫ পিন 

০০ ০স্পাশীসপপীলি পাপা পপ পপ ০ ৮৮ ০৮ শীপীশীশপিশীশিশিট 

পর্বতের উপরে উঠিয়া নিজ রঙ্গে ॥ 

হরষিত হুইয়া তাঁপনি কপাধাম। 

করিঞ1 বংঈীর মন্দ পুরি অন্ুপাম ॥ 

মহাঁজন দেখিয়া সশস্ক হইয়!) 

রূপ-গুণসম হেন সুহৃদ হইয়া ॥ 

পরম আনন্দ মনে অধীর হইয়া । 

মন্দ গরজনে বেণু সমান করিয়া ॥ 

অতঃপর করে ধরে নিজ কলেবর। 

অপার কুস্ুমবুষ্টি করে নিরস্তর ॥ 

শুচি বলে শুনগো যশোদ নন্দরাণি। 

গোপী সব জানে তোমার পো খানি॥ 

নিজশিক্ষাবলে যদি পুরে বংশী বরে। 

শুনিয়া মোহিত হয় ব্রহ্মা ইন্দ্র হবে ॥ 

তবু নিরূপণ কেহ করিতে ন! পারিয়। 

' স্ততি বরে মুনিগণ প্রণত হইয়া! ॥ 

প্রেমবতী বলে হের গুনহ বচন। 

খেনু লয়্যা সন্ধ্যাকালে আইসে বখন॥ 



১২০: গ্রককয্ল। 
ধবজ বজ্ঞান্কুশ পদ রঞ্জিত চরণে । 

খণ্ডায় পৃথিবী ভাপ পুরুষ রতনে ॥ 

মন্দমন্দবেণু পুরে ৰিচিত্র চলনে। 

হাসি হাসি পরিহাস নয্ননের কোণে ॥ 

কামভাবে আমাসভ' করে অচেতন। 
জড় হয়্য। রহি চাহি যেন তরুগণ । 

 নাজানি মুকত নিজ কবরী অন্বরে | 

আছুক আনের কাজ ভয় শাহি ঘরে। 

বিলাদিনী বলে কথ। শুন অন্ভুত। 

লীলা গর্তি করি যদি চান নন্দন্থত ॥ 

মণিমালাঁধারী দিবা তুলসী-ভূষিত। 

সহ্চর-কান্ধে হাথ দিয়! মনোনীত ॥ 

 ধেন্ুগণে গণি ফিরি যায় বেণু মুখে । 

' ক্ষসহছ নারীগণ বঞ্চিত সে সুখে ॥ 

পাছু পাছু আগুসরে কপার সাগর। 

আমা সভ! সমান বিলাস নিজাগার ॥ 

ন্বর্মপ্রভা বলে হেন শুন পুণাবতী। 

'গ্োকুলবৎসল গিরি ধরে যছুপতি ॥ 

'অমরবন্দিত হয়্যা দিল ত আসনে । 
. গোধন ভাইয়া ব্রজে বিজয়ী কথনে। 

সহচরগণ গায় বিমল কিরিতি। 
(আপনি ঘংনীর নাদে ভণে শুভ গীতি ॥ 

উশ্রমযূত শরীরে চঞ্চল বনদামে। 
২গোরেণু রজিত তহি লান্বে অনুপামে । 
₹সে মোহন ঠাম যে দেখিল এক লব। 
[ষেবা আখি ধরে তার পরম উৎসব ॥ 

প্লহু লহ বিছ্যত ঘূর্মিত লোচনে। 
্হদ আনন্দ বনমালা-বিভূষণে ॥ 

বদন পাুর সুখ মৃহ গণ্ড স্থল। 
$নক-কুণ্ডল তহি বিহরে চপল ॥ 

পৌ' লৰ বিহার গতি জন-মনোহর । 

পধৎ ঈষৎ হাস পরম পুন্দর |. 

ব্র্গপণ্ড দিল তাপ হয়া দরশনে। 

ষেন চন্দ উদ্দিত দিবস অবলানে॥ 

এজরূপ-শুণ পরে তোমার নন্গন। 

শুন শুন পুণ্য "তি কঠি গো বচন ॥ 

হরিপ্প্িয্া বলে রাণি কহি স্ুনিশ্চয়। 

কুন্দদাঁম ধরি ববে তোমার তনয় ॥ 

শিশুগণ সঙ্গে রঙ্গে যমুনার তীরে । 

প্রণত সুখৰরূপে করয়ে বিহারে ॥ 

মন্দ মন্দ সমীরণ বহে অনুকুল। 

মলয় পঙ্কজ লেপে পরাণে আকুল ॥ 

হরষিত গোপীগণ দেখি নিজ পতি । 

ৃ নৃত্যণীভ পুষ্পবৃষ্টি করে নানা স্ততি ॥ 

এই সব রূপে তারা ঘত গোপীগণ। 
কুষঞ্ণকণ! কঠি দিল করিয়। হরন ॥ 

ভকত জনের মাত্র এই সে জীবন। 

কুষ্ণকথা বহি তার নাহি আর ধন॥ 

। কেমন প্রকারে নিশি তরিব এখন । 

তার প্রতিকার কিছু চিন্তে মনেমন ॥ 

৷ শুন শুন ক্সরে ভাই হৃয়্যা একচিত । 

| শ্রীরুষ্-মঙ্গল দজ মাধব-ওচিত ॥ 

পীপপশাপাশীিশীপীসি 

নিউ ৪৯৯ 

আবম্টাস্র বধ । 

পীন-গুরু দেভে, তুঙ্গ শৃঙ্গ শোহে, 
সচল যেন মহীধর । 

সাহুসম ঝুঁটা, বিশাল কন্ধ*গোটা, 

ভরে পড়য়ে জলধর ॥ 

চরণ খুর খর, _ অবনী জর জর. 
টলই ঘন গুরু ভারে। 

| সদাই মদ্রুদ্ধ, পুচ্ছ সারি উর্ধ, 

বিশালে উপাড়ে কেদ'রে ॥ 

শপ্পীশাশীা শশী শী শী পপ 

স্প্পস্প্পপপা পি পাস ৮০০ 



অরিষ্টান্তর বধ। বক্কর 

ফংস অচ্ছচর, 

প্রবল অস্ত্র অবিষ্টে। 

বিষমময় পাশে, বান্ধিয়া অনাধ়ালে, 

আিয়! মিলিল ব্রজগোষ্ঠে ॥ 

বড়ই ক্রোধে চাহে,  মলমৃত্র তেঙ্জি ধাএ, 
উদ্ধ লোহ হলোচনে। 

যাহার হম্বারবে, 

গাবীর গর্ভ নিপাতনে ॥ 

দেখয়া শিশ্ুগণ, 

বৃষঞ্কপদর, 

পলায় সব রঙার ড় 

গোকুলে তার কাছে, 

দুরে গেল পালধাড়ি ॥ 

গোপ গোপীগণ, কুষ্ণ জীবন-ধন, 

ভাবিয়া ভয় ট মোচন। 

নন্দনন্দন, 

শরণ লএ একমন ॥ 

দেখিয়া শ্রীনিবাস, 

আশ্বাস দিয়া স্েঃবাণী। 

সা কর ভয়লেশ, বধি ছুষ্ট বেশা, 

মাধব কহে তত্ব জানি। 

পয়ার। 

আশ্বাস জন্মায়া কষ্জ আপনার গণে। 

রিপুরে ডাকিয়া বলে করিয়া গঞ্জনে | 

সলভর প্রতি ধেন ধায় কাল সাপ। 

শফরি দেখিয়৷ যেন গরুড়ের দাপ। 

অ্ অরে হুষ্টমতি অরিষ্ট অন্থর | 

কি করিতে পারে তোর রাজা কংসাস্থর ॥ 

খল-দণগ্ডকারী আমি আছি 'ব্দ্মান। 
না ঘাবে বাছড়ি পুন তেজিবে পরাণ । 

কালসর্প ধাটাইলি আপনা আপনি । 

ন! যান বারতা বেটা জানি বা এখনি ॥ 

এবোল বাঁলয় কৃষ্ণ মারে মাক্সাট। . 

লঙ্কার হুয়ারে যেন লাগিল কপাট ॥ 

সহচরকান্ধে রাম করতল দিয়া । 

নিজরঙ্গে রহে প্রভূ রিএ বিড়ম্বিয়া ॥ 
চালাক পাইয়া! সেই অরিষ্ট অন্থর। 
' অধিক বিক্রম করে রহিয়া অদুর ॥ 

নারীর গর্ভ আবে, 

, ক্ষিতি বলে এতদিনে গেলাম পাতা ল.॥ 

ত্রাসধুত মন, 

চাটি চাটি মাটা করে বড় বড় খাল। 

গগনে তুলিয়া! লয় ঘন বাউলায়। 

' বাল আস্ফালনে যেন কাম্পত তথায় । 

না রহে একবৎসে, এইরূপে নিক্মদে অচেতন হয়্যা। 

জুকুটী আরন্তে রক্ত আখি পাকাইয়। ॥ 
 অধোমুখী হয়্যা ঘন গঙ্জন করিয়া। 
: ধাইনা কষেেরে গেল বিষাণ সারিয়। 

চরণ-সরসিজঃ 
যেন ইল্সকরযুত আইসে অশনি । 

. দেখিয়া কৌতুক বড় দেব চক্রপণি ॥ 

 অবহেলে হইশঙ্গ ধর ছুই ক ভকতঙজন হ্রাস : অবঞেলে ছইশৃঙ্গ ধরি ছুই বরে। 

পাক অষ্টাদশ দিয়। পাঁড়িল সত্বরে ॥ 

যেন সাধারণ গঙ্জে ভিডিল গজেন্্। 
 তেনই অকিষ্ট ছুষ্টে পাড়িলা উপেন্জ্র 

ক্ষনেক রহির! দুষ্ট উঠি নিজ বলে। 

র সব্বাঙগ পুরিয় ধারা হে ঘন্মজলে ॥ 

' গঞ্জিণ] গর্জিয়া শ্বাস এড়ে ঘনে ঘন। 

ৃ প্রলয় বালের যেন প্রচণ্ড পনন॥ 

দুরন্ত দারুণ বেশ প1সরে আপনা ॥ 
ৃ পুনরটি। আসিয়। কুষেেরে দিল হানা ॥ 

। অদূর আগত তাহ! দেখি ষছুবরে । 
। 
+ 
; 

চি 

॥ 
! 

ৰ মোচড়া দিলেন যেন তিমির অন্বরে ॥ 

পুর্বরূপ ছুই শৃঙ্গ ধরি ছুই করে। 

ছুই পায় কলেবর চাঁ/পয়া অন্থুরে। 

| সেই শৃঙ্গ উপাড়িয়! নিজ গনা করি। 
৷ আপনার স্থথে নাকে মুখে মারে বাড়ি ॥ 
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মন্মব্যথ! পায়রা পাপ ধড়ফড় করে । 

ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠেতো প্রচুরে ॥ 

নাদ মূত্র তেজিয়! আছাড় চারি ঠ্যল। 

আখি মেলি প্রাণ দিল যেন “কালা ব্যাগ | 

দেখিয়া আনন্দ দড় যত স্থরগণ । 

জয় জয় নাদে করে পুম্পবরিষণ ॥ 

অরিষ্ট বধিয়া রিষ্ট খণ্ডাল্য তুরিত। 
বলভদ্র লয়! গে।ঠে গেল হুরধিত ॥ 

অন্গর-বিজয়ী কৃষ্ণ অমর-বন্দিত। 

দেখিয়া! গোআলা সব পরমানন্দিত | 

প্রশংসা করয়ে তাবে যতেক গোমাল। 

বাছুড়িয় আইলা ঘরে সেই সব পাল ॥ 

অবিষ্ট বধিরা গোঠ রাখিলা গোপাল । 

যেই শুনে ভগে তার সম্পদ বিশাল । 

শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একমন। 

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচন ॥ 

গজ্জরী রাগ। 

অরিষ্ট বধিল গোঠে হরি। 

বাণ! শুনিয়। চিন্তিত কংস অরি ॥ 

হেনই সময়ে তপ! আসি। 

কথা কতিছে নারদ দেব পষি ॥ 

হে নুপবর রামক্ষ্ ছই সহোদরে । 

বন্দেবস্থত আছে নন্দঘোষের ঘরে। 

রাম জনমিল দৈবকী-উদরে । 

মায়া আনি থুইল রোহিণী-উদরে ॥ 

যশোদা-তনয়। গুপুবেশে। 

কুষ্ণ বদলে আনি দিল বন্দেবে ॥ 

রিপুবেশে সেই ছুই বীর । 

দেব-অবতার কপট আভীর ॥ 

শৈশব রভসে মহাবল। 

একে একে দৈত্য বিনাশে সকল ॥ 

সপ পপ 

৯. পাপা পাপ পপপপপ ০ 

$ষ্-মঙ্গল। 

কহিল তোমারে তন্ব বাণী। 

বিবরিনে. চতুর আপনি ॥ 

দ্বিজ মাধব রস গাঁয়। 

মুনি কুতৃহলে নাকি ভেজায় ॥ 

পয়ার। 

শুনিয়! নারদমুখে তত্বনিবূপণ। 

কোপেতে কম্পিত রাজ! সব ইক্্িয্লগণ ॥ 

পরব ছুরন্ত কংস ভোজ-মধিকারী। 

বিষম শ।ণিত খাগ্ডা লর হাথ করি ॥ 

রুড় দিয়, গেল বন্থদেবের মন্দিরে । 

খাগ্ডা উচ্বাইল ভগ্রী পতি কাটিবারে। 

আপিয়! নারদ মুনি করিল নিরোধ । 

বুঝাইল তারে এক উত্তর প্রবোধ ॥ 

ইহার বিনাশ না করহ অকারণ । 

সেই দুই বীর তারে করহু যতন ॥ 

। শুনিয়া মুনির বাক্য স্থিৰ কল মন। 

ূ বিচার প্রমাণে না কৈল হিংসন ॥ 

| পুনরপি আনিয়া রাঁখিল কারাগ।রে। 
লোহার নিগড়ে বান্ধে অশেষ প্রকায়ে ॥ 

বিদায় করিয়া মুনি গেল! নিজালয় । 

মন্ত্র করিল কংস হেনই সময় ॥ 

| কেশী নামে মহাবীর আনি ডাক দিয়া। 

( ৰলিতে লাগিল তারে পান ফুল দিয়া ॥ 

] শুন শুন কে শী তুমি পরম হিতাশী। 
বিপক্ষবিজয়ী শুর হৃদে গুণ বাসি ॥ 

অভাবে অধিক তুমি ধর বল বুদ্ধি। 
| তোমা হইতে হইবে আমার কার্য্য-সিদ্ধি। 

' গোকুলনগরে নন্দব্রপতি ঘবে। 

| রামরুষ্চ ন।মে আছে ছুই সহোদরে ॥ 
। সেইত আমার শত্রু করিল বিদিত। ৃ 
৷ মার গিয়া ঝাট তাহ! কৈগ নিয়োজিত ॥ 



ধ্গর্জ্ঞ আর্ত । 

এত বলি কেশরে বিদায় ফুল দিল। 

প্রণ।ম করিয়! কেশী ঘরে প্রবেশিল ॥ 

কেশী ষদদ মরে তবে নাহিক উপায়। 

তার প্রতিকার আমি চিন্তিব এথায়॥ 

পাত্র মিত্র সবাঁকারে আনিল ডাকিয়া । 

কহিল নারদ বাণী সকরুণ হয়্যা ॥ 

ম্ত্রণাপুর্বক আজ্ঞ! করে জনে জনে । 

তার বিবরণ আমি কহিব এখানে ॥ 

শুন শুন অরে ভাই হয়্য একচিত। 

শীকষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাঁধব-রচিত ॥ 

পঠমগ্জরী রাগ । 

শুন শুন বীরভাঁগ, বৈরী না ছাড়ে নাগ, 

শুনিল শাবদমুনি-মুখে | 

রামকৃষ্ণ ছুই ভাই, দৈবকীতনয় হই, 

নিবাস নন্দের ঘরে স্থখে ॥ 

পৃতনা প্রথম করি, ধত চর বেরি বেরি, 

পাঠাও সকল মারে সেই । 

তুমি সব দৈতারাজ, তথা যাবে কোঁনকাজ, 
প্রকারেতে এথাই আনাই ॥ 

বল টুটে দ্রিনে দিন, রিপু হয় পৎবীণ, 
মন্ত্রণা করিল কংসরায়। 

হইয়া সশঙ্কমন, অনিয়া আমাত্যগণ 

ঠাই ঠাই পাঁচিল সভায় ॥ 

দ্বিজগণ সব বিশু, আরমস্তে ধন্থুকষজ্ঞ, 

শুভক্ষণ চতুর্দশী তিথে। 

বিবিধ বিধানে মেধ,  পণুগণ দিয়া বধা, 

তুষিবে মহেশ ভূতনাথে ॥ 

সেই অপুর্ব্ব দরশনে, আসিব গোআলগণে, 

গুন শুন মহামাহুত। 

কুবলয়াপীড় লয়্যা, থাকি্ধে ছুআরী হয়্য' 

_বধিবে পাইয়া! নননুত | 

য্দিবা এড়াল তথা, আপিয়া মিলিব এথ, 

1 

। শুন শান তোশান, 

ূ মল্লসমরে রঙ্গ ভূমি। 
ৃ 
ৃ 

আছাড়ে মারিবে”তারে ভুমি 1 

আপনি দেখিব রণ, 

তার উচ্চ বান্ধ মহাঁমঞ্চ। 

দ্বিজ মাধব কনে, 

তারেহো রহিত কর সঞ্চ ॥ 

ৰ 
ূ 
ৰ 
| 
ৃ 

| 
| 
ূ 
ূ 

ধনুর্যঙ্তর আব্ত। 

এতেক আদেশ বদি কৈল নরপতি । 

শুনিয়া রুষিল দৈত্যগণ উগ্রমতি ॥ 

ডাঁঁকয়৷ ডাকিয়া বলে করিয়া বিক্রম । 

কোন কার্য্য লাগিয়া এতেক পরিশ্রম ॥ 

সচরাচর যত এ তিন ভুবনে । 

আজ্ঞা! কর তাহ ধরি আনিব এথানে ॥ 

বলিতে বলিতে মদে পাসপরে আপনা । 

৷ ঘন্ ঘন মাঁলসাঁট মারে কোন জনা ॥ 

কেহ ভয়ঙ্কর নাদে হাথে কামড়ায়। 

৷ কেহ বীরদাপ কার খাণ্ডা ঝাঁকড়াক় ॥ 

কেহ ওষ্ঠে দন্ত সারি গৌঁপে দেই তোলা। 

কেহ বলে প্রকটে বিকট ঘন রোলা ॥ 

কেহ রড়ারড়ি পাড়ে কেহ দেই লাফ। 

৷ গুরুভারে স্থির নহে ক্ষিতি লাগে কাপ। 

কেহ ডেঙ্গাইতে চাহে সাগর পাখার । 

কেহ উপাড়িতে চাহে স্থমের মন্দার ॥ 

কেহ বলে চক্র হুর্য্য ধরিয়া আনিব। 

কেহ বলে পৃথিবী পাতালে আমি নিব ॥ 

দেখিয়া বীরের দর্প বলে নরপতি। 

স্থির হও দৈত্যগণ নহিও উগ্রমতি 

তি হি টি নি 

সপ পাশ পাশপাশি শশী শশী শশী 

নি ২৩ 

চাণুর মুষ্টিক মল্ল, 

লয়্যা পাত্রমিত্রগণ, 

পৌর নাগরিক আছে, 
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সতোমা সভাকার আমি কি জানিব আঙ্রি। 

কাহার প্রসাদে আমি রাজ্যভোগ ভূজি ॥ 
প্রত্যাসন্ন হয়্যা গেল নিবদ্ধ সময় । 

বিষম কালের গচ্ভি বিল না সয়' ॥ - 
সছিতে ন! পারি রাজা মনের সন্তাপ । 

আপনি ডাকিয়। যেন আনে কালসাপ ॥ 

(তেন কংস আপন অস্তক নন্দন্থতে। 

'আ।নিতে মন্ত্রণা কৈল বড় অদ্ভুতে ॥ 
তবেস্ত শত্রর প্রতি করিল আহ্বান । 

আনাইল! সন্বরে তিহ যছুর প্রধান ॥ 

বছুমানে নরপতি দিলেন আগন। 

কর যুগ ধরি বলি বিনয় বচন ॥ 

স্গ্রন ম্ভামতি আমখ কেহ নাহি বংশে । 

তোমা বহ মার কেহ নাহি ভোজ বংশে ॥ 

তেঞ্চি তোমা আশ্রয়িয্া আছি মহাশয় । 

'ষেন বিষণ আশ্রয়িয়! ইন্দ করে জয় ॥ 

তোমা হৈতে কাধ্যসিদ্ধি হৈবেক আমার। 

করিব আরতি এক তে'মারে দিল ভার ॥ 

এই মহারথে সুখে কর আরোহণ । 

যাইবে সত্বরে নন্দব্রজের ভূবন | 

রামকৃষ্ণ নামে বন্থদেবের কুমার । 

 আছয়ে তথার মৃত্যুন্বরূপ আমার । 
ধশ্ছপ্ৰয় যজ্জছলে আনিবে তাহারে। 

সকল গোআল! সঙ্গে গব্য উপহারে ॥ 

এথ আমি বিনাশ করিব অনায়াসে । 
অকণ্টক মহীতল ভূ'জেো কত দিশে ॥ 
তবেত বধিব বস্থাদদেব আদি করি। 

যতেক তাহার বন্ধু জন মোর বেরি ॥ 

বাপ উগ্রসেন দেবক তার ভাই। 
রাজ অভিলাঁষী হহে কাট একঠাই ॥ 

অকণ্টক অবনী করিব বাছবলে। 
'আপনি সে এক দণ্তী হইসু সকলে ॥ . 

তি ৮ পপ শাশপিপাটি পিপি ০ পাপ তি আশি ০ 

শপ পপ পা সর পপ সপ পি পপ 7০ ৮০৭ ০ শীত? পল 

ভ্ীকষ্ণ-মঙ্গল। 

আর ক্ষুদ্র নুপ যত আছে লক্ষ লক্ষ । 

। ভালমতে জানি সব আমার সপক্ষ ॥ 

ূ যেবা আছে মহারাজ! নামে জরালন্ধ। 

"শশুর জামাত ভার সহিতে সম্বন্ধ ॥ 

৷ দ্বিবিদ সন্বর বাণ হয় প্রাণসখ!। 
৷ নরককাঙ্ঞার শ্নেহ নাহি লেখাজোখা ॥ 

৷ শান ভৌর্ম আদি যত রাজা মহাবল। 

! সকল প্রকারে সে আমার করতল ॥ 
। কহিল তোমারে এই সব মন্মকথ|। 

না কর বিলম্ব আর আনি দেহ হেখা॥ 

রামচন্দ্র অবভারে রিপু দশানন। 

যেন তার চর ছিল ভাই বিভীষণ॥ 
 হেনই অক্তুর ভ্রুর কংস-মন্গচর | 

কায়মনোবাক্যে রামকৃষ্চ-হিতপর ॥ 

এবোল শুনিয়! সুখ পাইল গরিষ্ঠ । 

হৃদয়ে দ্দানিল ঝাট খগ্ডিল অরিষ্ট ॥ 

বলিতে লী গল নরপতি অন্ুকরি। 

সে সব বচনে কিছু আপন চাতুরী | 
শুন দৈত্য-অধিপ'ত করবো নিবেদন। 

বুঝিল সকল কাধ্য শুঁনিল বচন ॥ 

আমি ত যতনে কার্য কিব সাধন। 

সিদ্ধি বা অসিন্ধি তাহ। দৈবের্ কারন ॥ 

আপন সাধন নহে সব দৈবগতি । 

। লোকে অন্ত ভাবে দৈবে করে অন্তগতি ॥ 

সম্পদে বিপর্দে একমতি মহাজন । 

বিচার প্রমাণে তারে না দেই দূষণ ॥ 

সকল বিধান এই কহিল তোমারে । 
করিব আদেশ নিজ বুদ্ধি অনুসারে ॥ 

| এত বলি অস্ত্রুর চড়িয়া শুভরথে। | 

ৰ বিদায় করিয়া! গ্ুছে গেলা আথে ব্যাথে ॥ 

এথা কেশী লড়িল কং.সর অনুচর 1 

যথ৷ রামরুঞ আছে গৌোকুল নগর ॥ 

শি পিপাসা 



ধচুর্যজ হী সি না টি সা চু | 

হইয়! ত মায়াকার পরশের বেগে। 

সত্বরগমনে গেলা গোকুল-খিভাগে ॥ 

ভয়ক্কর নাদে কাপে দেবতালকল। 

ক্ষুর বিক্ষেপণে মহী করে টলমল ॥ 

বিকট কঠোর মুখ বিশাল লোচন। 

উচ্চ দীঘল গলা দেখিতে ভীষণ । 

নীল শরীর গোট। ঘপশ্বাস এড়ে। 

মহা মেঘ উড়াইয়া আনে যেন ঝড়ে ॥ 

তাহা দেখি বজপুরের যত শিশুগণ। 

পাঁইল বিষম ভ্রাস না যায় কথন ॥ 

রড়ারড়ি ধায় কেহ পড়ি গেল ঠায়। 

কেহ ঘুরি ঘুরি বুলে পথ নাহি পায় ॥ 

ব্য।ত্র সমুখে যেন পড়ে প্রেনর পাল। 

মুগের সমুখে যেন সাম্তাইল ভাল ॥ 

এইবূপে সর্ব লোকে ত্রাস জন্মাইয়! | 

ঘন রব করি কৃষে বেড়ায় চাহিয়। ॥ 

মুচ্ছিত দেখিয়া প্রভূ নিজ পরিজন । 

ধাইয়া সভার আগে আইল! তখন ॥ 

আয় আয বলি তারে রঙ্গে দিল ডাক । 

যেন শিশু কৌতুক দেখিয়া বে কাক ॥ 

মুগেন্্র বিক্রম কেশী কাপিল তরাসে। 

মুখ মেলি ধায় যেন গিলিছে আকাশে ॥ 

সত্বরে আসিয়া! কষে দেখিল সম্মুখে । 

আগু ছুই থুরে চাটি ছুটিলেক সুখে ॥ 

ভাওরি কাটাইয়। কৃষ্ণ সারেন সেই ঘা । 

কোপে করযুগে তার ধরি ছুই পা ॥ 

ভ্রমায়া! ভ্রমার্যা তাহ! ফেলে অল্প রায়। 

ধনুক শতেক অস্ত ফেলাইল বায় & 

ঘনয়ে গরুড় যেন পেলে পুর্ভী নাগে। 

চেতন পাইয়া পুন ধায় ক্রোধবেগে ॥ 

বড় ক্রোধে ভয়ঙ্কর মুখ মেলি ধার। 

ধরি বাধ করে হুরি ভ্রমাইল ভার। 

যোষতর হে মে, মাঝে ঝবসিত পানি 
পর্ব কুর্দরেতেন সান্ডাইল ফলী 
ভুজদণ্ডঘাতে তার সর্ব দণ্ড ভাঙ্গে। 

স্ফটিকার স্তস্ত যেন তপ্ত লৌহ ভাগে । 
অসম হইয়। কর বাড়ে অভ্যন্তরে | 

| যেন অবহেলে রোগ ব'ড়ে জলন্ধরে ॥ 

( পুরিল অন্থুর সন্ধি রহিল বপন। 
ূ ফাঁফর হইয়া ঘোড়া আছাড়ে চরণ ॥ 

ঘন্ম বার পূরিল সকল কলেবর । 

আখি উলটিয়া প্রাণ দিলেক সত্বর ॥ 

আইল অস্থরবিজয়ী যছুবীর | 

গলায় থাকিয়া! হস্ত করিল বাছির ॥ 

বিদীর্ণ শরীর গোটা পড়িয়াছে মাটা। 

পাকিয়া ককৃটি ফল যেন: যায় ফাটি ॥ 

৷ প্রণত হইয়! ষত বন্ধু দেবগণ। 

পুষ্প বরিষণবিধি করস্তি সঘন। 

শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত | 

শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

সপ তিশা শাশাশং 

০ ০০. সি ৮ আশ দির ০ 

পরাগ । 

স্তুতি করে সুনিবর, সাধু জন হিত পর» 

ূ কষ কৃষ্ণ অতুল শরীর । 

ৃ যাগেশছুল্প ভ পতি, বাজ্ছর্দেব মহামতি, 

ংসার আধার ঘদুবীর ॥ 

পর্বভূত-অন্তর্যাণী, তুমি একরপ স্বামী, 

গৃঢ় মহাশয় সর্বসাক্ষী। 

নিজ শক্ত গুণ ভেদে, চরাচর নান! বিধি, 

সষ্টিস্থিতি অন্তকারী লথি॥ 

দেখিক্কা কেশীর বধ, দেব খষি নারদ 

ৃ ফৌতুকে আসিয়া নির্জনে । 

| কংদের কতক অস্ত্র, বিপ্র কুলক্ষয় তত 

অতি ছলে করে বিজ্ঞাপনে 

০০ শীত শি শীত ৮ পিপি তা ১৮৩ ৮৪ সাতিনল এস 



জীকষ্চ-মঙ্গল। 

তুমি যে করুণানিধি, দুষ্টজন বধবিধি, 

শিষ্টের রক্ষণ অবতারী। 

'দেেখিল বিদিত কেশী, হেলায় বধিলে আসি, 

যাঁর ভয়ে কীপে স্থরপুরী ॥ 

পরশু দিবস হরি, দেখিব নয়নে ভরি, 

মল্ল সমরে রঙ্গভূমি। 

কুদ্বলয় চানুর, প্রভৃতি কংসাম্থর, 
সকল বধিবে আর তুমি ॥ 

'শভ্য লবণাস্র। লবণ অস্ত্রান্ুর, 

মারিয়! পারিজাত কারণে । 

দেবরাজা পরাজয়, 

রুকণী আনিবে বীধ্যপণে ॥ 

নুগ নামে বিমোচন, করি যেন নারায়ণ, 

আনিবে অনেক পরিবারে । 

জান্ববতী কন্ত। পায়্যা, স্যমস্তক মণি-লয়্য', 

গুরুপুত্র করিবে উদ্ধারে | 

করিবে যে মহাশয়, 

পব্বত উপরে গিয়া সব খেড়ি লই । 

চোর চোর বলি খেড়ি পাতিল তথাই ॥ 

হেনকালে ময়পুত্র ব্যোম মহাশয়। 

 গোপরূপে চোর হয়্য। গেল সেই ঠাই। ূ 

র 
ৃ 
ং 
! ! 1 + 
1 
॥ 

| 
ৃ 

মেষরূপ শিশু সব হরির হরিয়! । 

পর্ধ ত-গহবরে নিকট এড়িল ভরিয়। ॥ 

প্রবীণ পাযাণে গুহ। দ্বার আচ্ছাদিয়!। 

আছয়ে খেলাডবূপে অলক্ষিত হয়্যা ॥ 

শিশু চারি পাচ মাত্র আছে অবশেষ । 

। হেনকালে তাঁর মায়া জানি হৃযীকেশ ॥ 

৷ চাপেয়া ধরিল রিপু পরম অভয়। | 

সপ সপ ৮.7 

আর ব! যতেক বাদী, বধিবে পৌগণ্ড আদি, : 
সব আমি দেখিব নয়নে । 

সেই নিরমল যশ, 
কবিকুল ভূবনে ভুবনে ॥ 

অনেক জন্মের ভাগি, পায় সে। এ পদলাশ, 

করো! নত লইল শরণ। 

পমানন্দ-সাগরে কেলি, কর প্রতু বনমালী, 
দ্বিজ মাধব-বিরচন ॥ 

কেকের ও 

ব্যোমানুর বধ। 

এতেক বলিয়! মুনি করিয়া প্রণাম। 

বিদায় করিয়া! গেল আপনার ধাম ॥ 

তবে হরি শিশু সঙ্গ পশ্তগণ লয়্যা। 

একৌতুকে বিরিন্দাবনে রুলে বিহরিয়া ॥ 

ঘুষিব অশেষ রস, 

শপ ২ পশাশীপিশ শি তত ৩ শত শী ০ শিপািশাশাী শত 

সপ, 

যেন সিংহ অ:সিয়া বাঘের লাগ পায় ॥ 

চিন্তিত হইয়! ব্যোম ধরে নিজরূপ । 

স্থমের আকার তনু অতি অদ্ভুত॥ 

ঠেলাঠেলি ফেলাফেলি না যায় এড়ান। 

মল্র-বিশ|দর হরি সমরে সেমান ॥ 

ধরণী পাড়িয়! তারে ধরি ছুই করে। 

মুখ চ।পি ঘাড় মোড়া দয় পশুমারে ॥ 

সেই পাকে মরে পাপ দেখে দেবগণ। 

পরম আনন্দে করি পুষ্পবরিষণ ॥ 

তবে হর খসাইল দ্বারের পাথর । 

অবিলম্ে ছাড়ান করিল সহচর ॥ 

শুন শুন অরে ভাই হয়্য। একচিত। 

শ্ীকৃঞ্চমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

দপ্তর, 

মহারাটি রাঁগ। 

আপনার মনোনীতে, হইয়া কংসের দুতে, 

রজনী বঞ্চিয়। নিজ বাসে 

করিয়া ত স্সান দান, €গাবিন্দ-চর্ণ-ধ্যান: 

প্রয়াণতরণী পরবে ॥ 



অভ্রুয়ের ব্রঞ্জে আগমন । 

ম্থুর৷ ছাড়িয়া অক্রুর নন্দঘরে | 

চড়িয়। বিটিত্র রথে, ভাবতে ভাবিতে পথে, 

মজিলা আনন্দ সাগরে ॥ ধুয়া ॥ 

পুলকিত কলের, প্রেমে আখি জলধর, 

সহিত কম্পিত ঘনেঘন। 

যতেক ইন্দ্রিয়গণ, সকল বিষয় হীন, 

এক হ'র পদযুগে মন ॥ 

নাজান কতেক জন্ম, ক রলুঁকি শুভকন্ম, 

তপ জপ দান আহরণে। 

নহে মু এ নন্দন্গৃত, 

যেন শূত্র বেদ-টচ্চ'রণে॥ 

আ.জ অমঙ্গল নাশ, 

ূ দিজ মাধব এহ গায়। 

কাল নদী স্রোতে যেন, লয়্যা যয় তৃনহে 

ঠেকে বা কে পড়িরা এড়ার ॥ 

অক্রুরের ব্রজে আগমন। 

মনে মনে অক্র র বাঁ়িল দৃঢ় আশ। 

নম সফল আছ দেখিব শ্রীনিবাস । 
আপনি যখন কংস পাঠায় আমায়। 

তথনি জানিল মনে বড় শুভোদয় ॥ 

তাহার সমান মের নাহি আর বন্ধু। 

যার চর হইয়! লঙ্ঘবিব ভব সিন্ধু ॥ 

যে পদ অচ্চিত বিধি শিব আদি দেবে। 

যে পদের রেণু লাগ লক্ষ্মী আদি সেবে। 

যোগিগণ ধে আয়েন যে পাদপহ্কজ। 

নয়ন ভরিয়া! তাহ! দেখিব সহজ $ 

যে পদ ভাবিয়া মুনিগণ নাহি পায়। 

শিশু পণ্ড সঙ্গে সেই বনে বনে ধায় ॥ 

যাং*খচন্দ্র চার কিরণ ভাবি! । 

'অন্বরিষ আদি গেল সংলার ভরিয় 

দেখিনু যে অদ্ভুত, 

নিশ্চর পুরিল আশ, 

তল শশস। ০ সপন ০ উপোস শি লি শপ শা 

১২৭ 

খবে রাম কানাই দেখিব একু ঠাই। 
তবে রথ ছাণ়্ ক্ষিতি পড়িব লোটাই ॥ 

গোপী কুচ কুষ্কম রঞ্জত অতিশর | 

পরম ছুল্লপ ভ ধন বিদিত কপার ॥ 

অধগ্ড নাসিক! ম্মের অরুণ নয়ন। 

কুম্তল আককৃত তার দেখিব বদন ॥ 
এই শুভ লক্ষণ দেখিয়া মুগপাল। 

রথ প্রদক্ষিণ কর যায় বারবার ॥ 

নিশ্চয় জানির্ল আর নহ্িব বঞ্চিত। 

হরব নয়ন পাপ পুরুষ সঞ্চিত ॥ 

চরণে পড়িব আমি তুন্ব যছুনাথে। 

তপত মস্তকে বুলাইব পদ্মগথে ॥ 

যে করে ত্রিপাদ ভূমি দান দিয়া বল। 

ত্রিজগতে ইন্দ্রপদ পায় কৃতৃষ্লী। 

কাল-ব্যাল হরে যায় পনিলে শরণ । 

হেলায় তাহারে সেই অভয় চরণ ॥ 
' বাস রভসে গোপী স্থরতি আগ়াসে। 

০ স্াশশীপিশিশি লা পপি 

স্পীসাপা পাপী শিস িসপিসা শিপ পাশীপীশাপািত পপি ০০ 

স্থগন্ধি পথিক গন্ধি যে করে বিনাশে ॥ 

সে ভূজপঙ্কজে মোরে কাব প্রসাদ। 

কংসদূত করি মনে নহিব বিবাদ ॥ 

সব্বভূত অস্তধ্যামী সেই ভগবান্। 
সাক্ষিকূপে জনে যার যেনরূপ জ্ঞান ॥ 

হাপসিয়। করিব যবে ক্কপাবলোকে। 

আনন্দে মজিয়া তবে এড়।ইৰ শোকে ॥ 

দেখিয়া সুহৃদ জ্ঞ।তি অনন্ঠশরণ। 

| বাহু প্রসারিয়া তবে দিব আলিঙ্গন ॥ 

বারির পবিত্র তনু সব তীর্থ ময়। 

কর্ম-দড়িবন্ধন খগ্ডিব সুনিশ্চর ॥ 

কৃতাঞ্জলিপুট আমা দেখিয়া প্রণতে । 
আলিঙ্গন দিবেন পরম হরবিতে 1. 

ধরিয়া অঞ্জলিধুগ্র করিয়া আদর / : 

আননে আমায় করা হাব, (রাজ, শু 



৯২৮ 

অতিথি বেভারে আশু করিব পুজন। 

কিজ্ঞাঁসিব কংসগত বন্ধু- ববরণ ॥ 

এতেক চিত্তিয়। পথে গান্দিনী-নন্দন | 
বথবেগে ব্রঞ্জপুরে মিলিলা তখন ॥ 

স্ুর্ধ্য অস্তগত যবে সন্ধ্যার উদয়। 

হরিপদচিহ্ দেণি হেনই সময় ॥ 

ধ্বজ বজান্টুশ কমল শুভ রেখ। 

ক্ষিতি অভহরণ আদি দেখি পরতেখ। 

দর্শন মাও টঠল পরম সম্্রম। 

নয়ন আনন্দ বার উল্লাপিত মন ॥ 

আন্তে বাস্তে রথ এড়ি উলিল তখন । 

উ৬টি পালটি তাহে লোটাই সঘন ॥ 

অধিক উতৎকঠ তার জন্মিল অন্ত:র। 

 হরিল উঠিল লোম নিজ কলেবরে ॥ 

ধেনুর দোহন স্থানে ছুই সঙ্োদর। 

আছয়ে কিশোর বেশে নীল পীতাশ্বর ॥ 
শরৎ সরদিরহ লোহিত লোচন। 

.পীন মহাভূজযুগ অসীম কিরণ | 

অতি মনোহর বেশ বালক বিক্রম । 

আনে পাশে বেষিত শিশু পশুগর্ণ ॥ 

হাসিয়া বরের মধ্যে করিছে গমন। 

উদ্দার চরি। বনমালা বিভূষণ | 

কল্তুরী চন্দন গন্ধে লিপ্ত কলেবর। 

স্থছাদ স্থন্দর নাস! মুকুট উপর ॥ 

আদি পুরুষ বর বালক কলেবর । 

আপন শোভায় ক্ষিতি করিছে উজ্জ্বল ॥ 

এইরূপে তথায় দেখিল রাম কান্ু। 
হরিল ব্হবল হইল অক্রুরের তনু ॥ 

রথ এড়ি সম্ত্রমে উলিলা ক্ষিতিতলে । 

_ন্বও পরণাম উঠিলেন পদসুলে ॥ 
. নিজ নাম ধরিয়া করিতে নমস্কার 
ইল পরম কম্প উৎকঠ অপার ॥ 

শ্রী মঙ্গল । 

হরষতে চক্রপাণি দেখিদা প্রসন্ন । 
করে ধরি তুলিয়! লইলা সু প্রসন্ন 1 
তবে কুতৃহলে হবি দিয়া আলিঙ্গন । 

করে ধরি গৃহে লয়্যা করিল গমন ॥ 
_বৈস বৈস বপি শীত্ব দিলেন আসন। 
 করিগ শীতল জলে পাদ প্রক্ষালন ॥ 
পাদ প্রক্ষালন কল স্থুবাসিত বারি । 

' মধুপর্ক আনিয়া অতিথিপুজা করি । 
মিষ্ট অন্ন পানে শেষে করাইল ভোজন 
 কপুর তাশুল মাল্য মুপন্ধি চন্দন ॥ 
 এতেক প্রক্চারে রাম সর্ব ধর্ম জানে। 

| ভক্তি অতিরেক কার করাইল শক্ষনে £ 

: তবে নন্দঘোষ গোকুল অধিপতি । 
 অক্কুর দেখিয়া বড় আনন্দিত মতি ॥ 

কহ কহ অক্তুর শুনি তে'মা হইতে। 

 কংস জীতে তুমি সব আছ কেন রীতে ॥ 

আপন জীবন লাগি যে পাপ আমায় । 
: অকারণে বধিল ভগিনীপুত্র ছয় ॥ 

চারে 

রি লন এত 
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সে রাজ!র প্রজা ইৈয়! বৈসে যেই জন । 
তাহার কুশল আমি পুছি অকারণ । 
শুনিয়। অক্রু এই বাক্য অন্থপম । 
আনন্দিত হয়্যা এড়াইল পথশ্রম ॥ 

যেই যেই মনোরথ কর্যাছিল পথে ॥ 

সকল হইল সিদ্ধ দেখি ষহুনাথে ॥ 

এতেক বলিয়া নন্দ কিল গমন | 

পালক্কে শয়ন স্থথে অতি হৃষ্টমন ॥ 

সময় বুঝি! তবে রাম-জনার্দন।. 
ছুই ভাই গৃহমধ্যে করিল গমন ॥ 

বৈকালি ভোজন করি আসিয়া নিকটে * 

ম। বাপের বিবরণ পুছিল! দোপাটে.ঃ.". 
শুন শুন জরে ভাই আইলে ছাল 
তোমার বেখিরা আজি বড় গীত গাই. 



হী কসর মশূরাগঞ্জণ শ্রবঙে গোপীগণের উক্তি। 

কহ কহ কুশলে কি আছেন জ্ঞাতি বন্ধু। 

কি মিছ! পুছহি-কংস জীতে পাপ সিন্ধু ॥ 
আমি জন্থিয়া ছঃখ দিল সভাকার । 

ছয় সম্তাঁন দয়া নাহি তায় ॥ 

কি কারণে তোমার হইল আগমন । 

কহ কহ প্রিয়তম স্বরূপ বচন 1 

শুনিয়া কৃষ্ঃের মুখে বেভাঁর বচন । 

বিনয়পুর্বকে কিছু বলিছে তখন ॥ 

নারদ কংসেরে কথা কহিল যে রীতে। 

যেন মতে গেল বান্ছুদেবেরে বধিতে 1 

মন্বণ! করিল যত লম্মা! নিজগণ । 

হেন বা জাকিয়! তারা বলিল বচন ॥ 

দূতরূপে আগমন হৈল যেকারণে। 

কহিল প্রত্যক্ষ এই সৰ বিবরণে 
অস্থরাগমন শুনি হৃষ্ট ছই ভাই। 

সন্রে নন্দের দেশে মিলি গেল ধাই ॥ 

হাসিয়া হা সয়! তারে কহিল! কথন। 

রাজার আদেশ ছেল দূতের গমন | 

গোকুলের সম্পদ হইল অবশেষ । 

কালি মধুপুরী কষ করিব প্রবেশ ॥ 
পন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত। 

শ্রীরুষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত ॥ 

বসন্ত রাঁগ। 

সহজে গোআাল' নাহি জানে গুণ গোষ। 

সনিয়া! কৃষ্ণের কথা পাইল সন্তোষ ॥ 

টা গোপগণে করিয়া নিশ্চয় । 

প্রভাতে উঠিস্না কালি যাব মথুরাক় ॥ 
হরধিত নন্দঘোষ বরঙ্গ-অধিফারী | 

দেখিব তব কালি বা মধূপুরী ॥. 

০ সপ শপ আস পাপা আপ 
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বলদ বাছুন যত বাহিয়া বাহিয়!। 

এডুক লাঙ্গল দড়া কাছিয়। কাছা ॥ 

ঘ্ৃত দধি নবনী আদি গোরস যতেক। 

বাবধ উত্তম দ্রব্য সব পরতেখ ॥ 
ভাও ভরি ভরি এড় পুরিয়া সকল । 

যেবা গৌণ করে সে পাইবে স্কাঁর ফল ॥ 

রাঁজদূ অন্তুর আইল কালি সাঁজে। 
রজনী ছাড়িয়া তিল না করে বেআজে ॥ 

ভেটিব নৃপতি সঙ্জ যোগাইব কাজে । 

কহন্তি মাধব কুতুহলী যহরাজে। 

শ্রীকফ্চের মথুরাগমন শ্রবণে 
গেোপীগণের উত্তির | 

পয়ার। 

ব্রজপ:ত আদেশ পাইক্জা ারোদ্ধার। 

লড়িল সত্বর গতি গ্রামের কোটাল ॥ 

আওআরি আওআরি বোলে দিয়া ঘন হড়ি, 

ঘরে ঘরে বলি যায় না হইবে ডেড়ি ॥ 

শুন শুন অরে লোক জানাইল কাজে । 

রাজদূত অক্রুর আইল কালি সাজে ॥ 

রজনী ছাড়িয়। দূত না করে বেআজে। 

গ্বত দধি নবনী থাক্িঞ ন'না সাজে ॥ ” 

যেবা গৌণ করে ইথে কহি বার বার। 

ঘর লুড়ি নাক ফুড়ি ছাড়াই নগর ॥ 

এইরূপে ঘোষণ! পড়িল হেই ক্ষণে । 

শুনিল গোপিনী সব আপনাব কাণে 

পাইয়! বিষম ত্রাস এড়ে গৃহকা্। 

আচদ্ছিতে মুণ্ডে যেন, পড়ি গেল বাজ ॥ 

| ফেহ বা আসিয়। যেন বুকে মারে ' শাল। ১. 
বড় ভা মাখে যেন চাপি পড়ে চা

 $ 
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রি ভ্রীকষচ-মহল। 

পিছলে আছড়ে হেন বাজিল পাথরে । ূ গলার! 

সমুদ্রে যাইতে যেন পড়িল ডাঙ্গায়। ( কেহ বলে তথনি প্রমাদ মুশ্রি জানো । 
প্রান্তরে যাইতে যেন উড়াইল বায়॥ বিপরীত স্বপ্র মুখ দেখিলু নয়নে ॥ 
অরণ্যে যাইতে যেন পায় দাবানল । । কেহ বলে আলে! সই হেন মনে লয়। 
পরিণ|ম শূল যেন অন্তরে প্রবল । শুন্ত কুস্ত দেখিলু আজি প্রভাতসময় । 
তেনই সম্ত্রমে ব্যথা পাইল অন্তরে । । আর কেহ বলে মোর এই সে কারণ। 

কেশ নাহি বান্ধে কেহ বাস না সম্বরে।॥ : পাপ ডাহিন আখি কাপে ঘনে ঘন ॥ 

ঘরে ঘরে মৃতকল্পে গোআলা গোপিনী। | আর কেহ বলে আজু পাইৰ যেই ঢুখ। 

দেখি সহচরী সব ত্বাথি ঢালে পানী ॥ | তেঞ্ি পাপ শরীরে না পাও কোন সুখ ॥ 
অনেক যতনে কেহ স্থির করি মন। | কহিতে কহিতে প্রেমে উলে সাগর । 

গুটি গুটি এক জুটি হয়্যা গোপীগণ ॥ ৷ কান্দিয়া বিধির নিন্দা করন্তি বিস্তর ॥ 

অন্টোন্তে গোগী সব সঙজলনয়ন। ৃ শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত। 
উচ্চনাদ করি সভে জবড়িল ক্রন্দন ॥ ৰ শ্ীকষ্ণক্ল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

শুন শুন অরে ভাই হর্যা একচিত। | নিউ 

জ্রীকষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত ॥ ূ ধানশী রাগ: 
বির ূ কলঙ্ক মিলাই দেহে,  অসমনিগুঢ় নেভে, 

সুহই রাঁগ। ৃ রাস বিলাস আদিভোগে । 

অলঙক্ষিতে অভ্তুর আইল যবে এথা | ৰ বুঝিল করণ তেরি, কেবল বালক কেলি, 
&ঁছনে হৃদয়ে পাইল বড় বাথ ॥ ৃ ক্ষণভঙ্গ বিহিত বিয্লোগে ॥ 
জনে জনে কাণাকাণি শুনি হানা ঘৃণা । ৃ বিধাতা, তুষ্ট বড় নিরি মোহ। 
প্রভাতে চলিব কুষ্ণ পড়িল ঘোষণা ॥ র তিল এক দর নাহি তোহ ॥ ফু॥ 

মুগ্চি বড় আকুলী হইলঁরে আওল কংসদূতে | বাড়াই পরম সুখ, দেখাই মুকুন্দ-মুখ, 
লৈ যাব মথুরাপুরী মোর প্রাণনাথে ॥ ধুয়া ূ স্মের বয়নে তাপ হারী। 

ষছুকুলে তিলক বল্লবী কুলে আখি। | অব বিদরে-বুক, পূরসি পরম সুখ, 

জীব না রহে একতিল নাহি দেখি ॥ ৰ কহসি নয়ান আড় করি ॥ 

মথুর! নাগরী রসে মিলব গুণনিধি। ৷ অন্তু ক্রুর হই, তুহছুসে হরসি অই, 

বিধি বিউম্বিল মোরে জীবন অবধি ॥ নিজ বিরচিত মরু আখি। . 
যার লাগি পরিহরি পত্তিপুত্র গেহা । | দ্বিজ মাধব গানে, তুআা জগ নিরমাণে, 

তাহার বিরহে কি ধরিব আর দেহা ॥ যে মধুরিপু পদ-পেখি ॥ 
দ্বিজ ম.ধব কহে যুগতি শুন রাই। মোর প্রাণ ধন গোপীনাথ 1 ধুয়া ॥ 

সন্ধায় করিয়া চল পাছু গোড়াই॥ রাই বলে মিছা দোষ দেহ বিধাতারে । 

1 অনে গুড় তাৰ নাহি নদ্দের কৃমারে | 



শ্রীকফের মখুরাগমন শ্রবণে গোপীগণের উক্তি । 

যাভার বংশীর নাদে বিকল হইয়া । 
পতিস্থৃত মন্দির সকল তেআগিয়া । 

দাসীরূপে শরণ পসিল যার পায়। 

তবু সুখ নাহি চাঁ় কঠিন হৃদয় ॥ 
সময়ের বন্ধু সেই কমললোচন। 

এবে আম! সভায় দেখিয়া পুরাতন | 

নবীন নাগরী রসে পাঁতিলেক মন। 

হরিল পুরুব নেহা করিল হেলন ॥ 

চন্দ্াবলী বলে সই কি কর বিচার। 

প্র কি ছুধিব পাপ কর্ম আপনার ॥ 

শুভরাত্রি প্রভাত হইল মধুপুরী। 
সুথদ ফলদ ভোগ করিব নাগরী। 

অনায়াসে নিজপুরে পাইয়া শ্রীধর | 

হরষিত হয়্যা বড় করিব আদর ॥ 

পিবেক নয়নভূঙ্গে বয়ন তাহারি। 

অপাঙ্গ মিলিত স্মিত গঁলত মাধুরী ॥ 

সহজে অবোধ কানু আরে নবরঙ্গ। 

রজনী দিবসে নিত্য রমণীর সঙ্গ । 

তাহা সভার মুছুমন্দহাস ভাষণ। 

নাগরী নিগড়ে বান্ধি রাখিবেক মন ॥ 

তেকারণে আমা সভা নহিব ম্মরণ | 

বাহুড়িয়া না আফিবে পুরুষরতন ॥ 

'বাষ্চ ভোজ অন্ধক বংশের বড় পুণ্য । 

দেখিবেক জ্ঞাতিভাবে অমরের ধন্ত ॥ 

ভেটিব পথিক লেক যাইতে যাঁদব। 

তাহা সভাকার আজি নয়ন উৎসব ॥ 

গোপীর সম্পদ আঙ্গি ভূজিৰেক আনে । 

আরে পামর তন কেন আছ প্রাণে। 
এতেক বলিতে আর যতেক যুবতী । 

মনোছুখে গালি পাড়ে অক্রুরের প্রতি ॥ 

স্তন গুন অরে ভাই হঙ্ক্যা একঠিত। 
শীকষ্চমঙ্গল ভিন "াধব-রচিত॥ 

শা ৯৮০,০০০ পট সিল ৭ পর শত পাপা লিপ পাপা পা পা সপ 

১৩১ 

মুহই রাগ । 

টাজীতের অধিক পিউ যশোদানন্দন। 

ঢুবিনীশরণ মঝু সেই সবে ধন॥ 

৷ তিলেক না দেখিলে ষাহে যুগ শত হয়। 

তাহা মধুপুরী পাপ হরি লৈয়া যায় | 
1 শুন শুন আলো সখি সেছ লোঁক মৃঢ়। 
ৃ এছার ভ্ুরের নাম যে বলে অক্রুর ॥ 

_ নহজে অস্থর চর হয় নিকরুণ। 

এ পাশ্স্পি এ 

অধিকত পা থনতি দ্বিগুণ দারুণ ॥ 

. মরিয়া যাউক পাপ দূর যাউ দুখ । 

চা 

রহু নিজপুরী স্বামী দেখি চাদ মুখ ॥ 

ূ পরবুদ্ধিবশ ভেল আবাল গোপাল । 

র 
] 

ৃ 

| 

ৰ 

| 

| 
ূ 
ূ 

অধিক দুরি তকারী অবুধ গোআল ॥ 

আড্ু পাপ দৈবে মোর রহে অনুকূল । 

কহে মাধব এই ৰিপদের মূল ॥ 

সত অপার 

পয়ার । 

বাজার আজ্ঞায় প্রজাগণের সম্মতি ।. 
থগ্ডন করিব তাহা কাহার শকতি ॥ 

যেবা গোপ সব আছে চতুর ভাজন। 

কেহ কিছু নাহি বলে বুবিস্বা করণ ॥ 

আপনি উদ্যোগী যদি গমনের কাজে। 

ইথে কোন মুঢ় তারে কি বলিব লাজে। 

তেঞ্জি ছুখিনীরে কেহ নহিব সথায়। 

কাহার স্তবন আর করিব মিছায় ॥ 

' যদি কোন বিস্ত পড়ে এই রাত্রিমাঝে। 

র 
পেপাল 

তবে অবিরোধে সথি সন্ধি হয় কাজে 1. 

আচখিতে মরি খায় পাপ কংসদুত। | 

। শক্রবুদ্ধি করি তবে র্ছে ননদস্ত 1. 

নিরবধি হয় কিবা ঝড় বরিষণ। ১: 
উদ্ধাপাত আদি কিবা ঘোর দরশলঃ 



১৩২  জীকফ-মজল। 

সারখি ঘোড়ার সনে পোঁড়ে যদি রথ। 

ভবে সনিষ্পত্ন হয়া যায় মনোরথ। 

নহে বা ছখিনী সব পড়ি পড়ি মরি । 

- আপন ইচ্ছায় কেন না খায় প্রীহরি | 

আর কোন কোঁন সী বলে হরি হরি । 

হেন ভাগ্য হয় যেন কত তপ করি ॥ 

নিশ্চয় জানিল আর নাহিক সহায়। 

ষেকরে সে করে বিধি নিজ ভরসা ॥ 

ধরিয়া রহাইব গিয়া! আপনার পতি। 
কাঁড়িয়! লইতে পারে কাহার শকতি ॥ 

এইসব রূপে ফুক্তি করে জনে জন। 
বিশেষ তাহার কিছু করিব রচন ॥ 

শুন শুন অরে ভাই হত্যা একচিত। 
প্রীরুষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত | 

সুহই রাঁগ। 

যাউ জীউ রহু পিউ বিকল বিষাদ । 
পরাণ প্রয়াণে আর কি করিবে লাজ॥ 

কি করে কুলের গুরুজন পরিজন । 

দৈবে বিপদ পতি করল গমন ॥ 

হয় অতি দোষ দায় ছাড়ব হামারি। 

মনোরথ সিদ্ধি পাছু গোড়াব মুরারি 1 

যাহার মধুর হাস ভাষ আলিঙ্গনে । 

রাস রভসে মিলি গোাইল ক্ষণে ॥ 
লোপই বিহনে বিরহ ঘোর তমে। 

কেমনে বঞ্চিব গোপী বিরহ বিষমে ॥ 
যে! দিম অবসানে গো-রেণু রঞ্জিত ॥ 

সোঙরি মুরলী রবে হরিল এচিত ॥ 

সে বিধি বিঘটনে কাষ্ঠ. জীবন হামার] । 
হছে মাধব কাছে রব জিআরা॥ 

পরার । 

মোর প্রাণধন ষহুপতি জীবনধন ষদুপতি। 

বদন ভরিয়া লইমু তুঅ! নাম স্বপনেহ 
৷ নহে বিরতি ॥ 

| বিমান গামিনী সব বিরহে পীড়িত। 

এলোকভয় ভেজিল তেজিল গুরুভীত ॥ 

। মুকত কবরীভার মুকত বসন। 
| পুলকে আকুল অঙ্গ সজল নয়ন ॥ 
ূ অন্ুপাম রূপ গুণ সগরি সঙরি। 
গোবিন্দ মাধব দামোদর নাম ধরি ॥ 

উচ্চস্বরে ক্রন্দন করয়ে জনে জন। 

তার বিবরণ কিছু কহিব এখন ॥ 
ৰ 

_ আহিরী রাগ। 

ৃ যাবত জীবন রঙ্গে, বঞ্চিব তোমার সঙ্গে, 

| নেহা কৈল এই অভিলাষে। 
৷ দুর সে ছুরআশে, পহিল যৌবন-রসে, 
ৰ অব ছিড়িয়া মোহ-পাশে। ঞ॥ 

প্রাণনাস শ্বরূপে কি যাবে মধুপুণী। 

| হাটে বাটে এক ধ্বনি, লোক মুখে ঘন শুনি, 

গোপিকার নেহা পাসরি ॥ 

সোহি যমুনার জলে, ব্সন-হরণ-কালে, 

সব সঘী আপে সতা ভেলা। 

পোহি স্থুকৃতষবে সব পাসরিলে তবে. 

গোঁপিনী শতেক পুরী গেলা ॥ 

গোপীর করুণা শুনি, প্রেমধ্ধমাথি যছ্রমণি, 

না কহে বদন হেটমুখী। 

দেখিয়া! পতির মন, বুঝিয়া কাঞ্জের গৌণ, 

মাধব কহে হু ছুখী। 

ৰ 
ূ 

॥ ঃ 

| 

ব 



কি করিবে গুরুজন, 

কে বিদায় প্রার্থন। | ১৩৩ 

রাগ । 

একে শাশুড়ীর তাপে তাপিনী। 

তোম। লাগি জানহ আপনি ॥ 

আরে তুমি পরিহর কেনি। 
কত সহে পাপ পরাণী। 

যাদব, হামারে ছোড়ি ৪ যাবে। 
মোরে সংহতি করি লবে ॥ 

মন জদি গেল তুম ভাবে ॥ ফ্ু॥ 
দঢ় যাইবে মধুপুরী । 
তথা পাইবে বর নাগরী। 

বঞ্চিবে মধুর যামিনী। 

হামু রিপুকুলে এ্রকাকিনী। 

তুমি হইবে পরবাসী । 
হমু অবশ্ত হৈমু দাসী॥ 

করিমু চরণ সেবা । 

অহ্ুগত পরিহরে কেবা॥ 

দঢ় তুমি যাবে এড়িয়া। 

ভামু যাব পাছে গোড়ীয়্যা ॥ 

ধরিমু যোগিনী-বেশ। 

কহে মাধব যামু সেই দেশ॥ 

শ্রীরাগ। 

জাতি মহত্ব কুলশীল, সকল তোমারে দিল, 
কান্ত মোর সরবশ ধন। 

গোকুল নগরে, 

ধরিব যোগিনী-বেশে। 
কানুর চরিত্র ষত, 

ভরমিয়! বেড়াইব দেশে ॥ 
কি করিব কোথা ঘাৰ,কোথ। গেলে কাঙ্ছ পাব, 

ভিলেক রছিতে নারি ঘরে । 

ঘরেরে না লয় মন, 

কি কারণে এছ!র জীবন। 

সই গো ন৷ রহিব, 

তাহ। গাইমু অবিরত, 

কার চরণ ধন, লাম রূপ গু? গা, 

জীবন জীবিকা হউ মোরে ॥ | 
যত কিছু করি কাম, সকলি তাহার নাম, 

পরিণামে না জানি কি হয়। 

এবে সে জানিলুঁ সার,কান্ু বিনে নাহি আঁর, 
ভক্তিহীন পুর্ণানন্দে গায় ॥ (১) 

র 

পয়ার। 

এইরূপে কাকুর্বাদ করে জনেজন। 

গোড়ার্যা লোড়ায়্যা ভূমি করয়ে ক্রন্দন ॥ 

হেনই সময়ে নিশি হৈল অবস!ন। 
রবির প্রকাশ দেখি উড়িল পরাণ ॥ 

ূ হরিষে অক্রুর নান সন্ধা! সমাপিয়া । 
সত্বরে বিচিত্র রথ যোগাইল নিয়া 
তার পাছে নন্দঘোষ আদি যত গোপে। 

! দ্বৃত দধি হুপ্ধ লয়্যা শকটে আরোপে ॥ 

| আসিয়া মিলিল সভে হয়্যা একযৃথ। 

| ঘন ঘন ডাকে ঝাট চল নন্দসুত ॥ 

| জননীর স্থানে গেল৷ বিদায় কারণ । 

1 তাহা শুনি নন্দরাণী ভুড়িল ক্রন্দন ॥ 

৷ শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত। 

| শ্বীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

শ্রীক্কফে, বিদায় প্রার্থনা । 

সাত পাচ নাহি"মোর সবে মাত্র তুমি। 

অধনের ধন পুত্র অনাথের শ্বামী ॥ 

সে তু'ম আমারে এডি যাবে মথুরাঁতে।' 
পুন্ন! দেখিব আমার রাম দামোদরে ॥. 

০) এই পটার পিক পুর্ন কেন? ঝোল বর 



টি শ্ীকফ-মঙগল। 

কালে কানে মলাতানী ক্ষিতি লোটাইয়া। আাহিরী রাগ। 

ক্ষোথাকারে বাৰে পুত্র জামারে ছাঁড়িয়া। | তেজি নিজপত্ি, এ বৃত্তি দগপস্তি, 

প্রাণের পরাণ তুষি শুন রে কানাই | একই তোম। ভজজিল। 
স্ডোমারে ছাড়িয়া! মোর সংসারে কেহ নাই॥ ৰ অশনি জিনিয়া, কাষ্ঠ তোমার হিয়া, 

জঁচলের সোপ! তুমি ত্াখির পুতলি । 
গলায় বান্ধিপ্! আমি রহিমু আখি মেপি। 

ভাতে উঠিয়া পুত্র লয়্যা ধেনু-ধন। 

গ্ঠেরে বিজগ্ন কর লয়্যা শিশুগণ ॥ 
ষন্ত বেলি ঘরে জাইস তুমি গুণনিধি। 

তবু দয়া তিলেক নৈল ॥ 

সরি হন্সি গ্রাণনাথ হে এড়িকস1 যাইবে নিশ্চয় 

হামু বঞ্চিব কেমন উপায় ॥ 
থাকি নিজ পুর, কৈতে এত দূর, 

মোরে না যাহ বোলাই। 

ৰ 

| 
| 
। 

| 
ৃ 

। 
ং 

পথ পানে চাহি জামি থাকি তদষধি । যাইবে পরবাসে, হইবে পর আশে, 

ভিল এক না দেখিলে জীবনসংশর | ূ কি যাব পাছু গোড়াই। 

লে তুমি আমারে ছাড়ি যাৰে মথুরায় ॥ ! যে নারী ক্ষণ আশ,  ন! দেখিলে পরমাদ, 

ধরতে না পারি হিয়! বিদরে মেনে বুকে । গুণিতে গোকুলরায়। 

কে সাধব প্রাণ গাব এই শোকে ॥ ৷ গে তুমি অক্রুর, বনে নিষ্ুর, 

| | | হইলা তেজি আমায় ॥ 

৯. ৷ এই নিবেদনে, তোমার চরণে, 
পয়ার। ৰ স্মরিহ পুরৰ নেছে। 

এন্ঠর মায়ার কথা না ষাত্স কখন। ঙ্গানকালে কালি, দিহ জন্গাঞ্জলি, 
ভূবনমোহন মারা পাঁতিলা তখন । ৃ অনাথ মাধবে কছে॥ 

জননী বন্দি যাত্রা কৈল গদাধর । র - 

'অওঘাসের বাহির হৈগ পরিহৃরি ঘর ৃ মার 

পাড়ু পাছু ধার গোপী হইয়া আৰুলি। ৷ তরুণ প্ামার মুখে করুণ কাহিনী । 
টু ৃ ধতে শুনিভে চন ঢুখিত চক্রপাঁণি । মেঘের সহি যেন ধাইছে বিস্তুলী । ৰ দেখি নর শুনিতে হন তখিত চক্রপাণি। 

৷ সাক্ষাতে না বল কিছু লজ্জার কারণ। কত্িবর-সঙ্গ যেন না ছাড়ে করিণী। ৃ | র 

সর্পের নাগলি যেন না ছাড়ে সাপিনী॥ | দূত দিয়া কহিয়া হেন পাঠাইলা বচন ॥ 

রখ আয়োহণ প্রভু করিলা টা ৰ শুন শুন প্রাণপ্রিয়া নহিও উতরোল। 

সম্প্রতি আসিব আমি জানিহ নিশ্চল। 
ভখনি জানিল মনে নিশ্চয় গমন ॥ | 

হুতাঁশ হইরা গোপী চাহে সুখপানে । এতেক আশ্বাস দিয়৷ গোপিকার প্রতি। 

মথুরাবিজর কৈল অক্রুর সংহতি ॥ আসিবে না আসিবে এক না জানি বিধানে ॥ 
গুন শুম জরে তাই হয়্যা একচিত। ূ নি 

জ্রীকষঞ্ণমঙ্গল ছ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 



অকৃুরের যহজাভীরে গমন | 

রথ লৈয়া অক্রুরের যমুনাতীরে গমন । 

বামে অক্রুর- রাম ডাহিনে সেরে, 

মাবে সাজে মূরারি। 
কাচ রতনে, 

নালমণি সম সারি ॥ 

সখি তে মথুরা, চলিল যছু চান্দা, 

ঈঁ রস রং 

যেন গাঁথনে, 

নে! কতি মোরে, 

ব্রজপুরী ভেল আন্ধা ॥ 
চিত্তে ছুটি রথ, 

পেখি মুরুছে পথিক । 

পালক বিহনে, 

রহি রহি চাহে ভৌদিক॥ 

শকট আটোপে, 

পাছু পাড়ু ধায় তাহার । 

মাপন স্ম্পদ, হেলে বাহুড়ায় রে, 

দ্বিজমাধব কহে সার ॥ 

পয়ার। 

বত বেলি দেখিল রথের উচ্চ চূড়া । 

বত বেলি আছিল গগনে চক্রধূল!। 
হত বেলি স্বামিসঙ্গে পাঠাইয়া চিত। 

আছিল গোপিক! সব কেবল স্থর্কিত ॥ 
যবে অতি দৃূরগতি অখি অগোঁচরে। 

হুতাশে নিশ্বাস ছাড়ি পড়িল নির্ভরে ॥ 

আমার প্রার্ণ ফাটে যে বুক ফাটে। 

কানাই দেখিলা কত বাটে প্র 
তারাগণ এড়ি যেন চলে নিশাকর। 

পদ্যুবন এড়ি যেন উড়িল ভ্রময় ॥ 

করিণী এড়িয়! যেন লড়ে করিবর। 
উড়িল বিহঙ্গ যেত তেজি সরোবর ॥ 

০ ৩ পপ পাপ সা শপ পাস 

১ 

ৰেবেকী গৃহস্থ যেন লড়ে দুরদেশে । 
দেহ ছাড়ি চলে যেন পরাণ পুরুষে ॥ 
তখন বল্পবীকুল হইল নিস্তব্ধ । 
শুষ্ক আখি জল নাহি ক্রন্দনের শব্দ ॥ 

বতেক ইকন্ট্রিযগণ হইল অচল। 

পটের পুথলী যেন রহিল সকল ॥ 

' নাহি লড়ে নাহি চড়ে নাহি স্ফুরে বাত। 

! একদিঠি চাহে যথা যায় প্রাণনাথ ॥ 
আহি ূ 
খি পুল গে, ৷ ক্ষণেক রিয়া বানা হইল শরীরে। 

৷ উঠিয়া গোপিকাসব চাহে চারি ধারে ॥ 

জি  দেখিত্না পথিক লোক পরম সাদরে । 

' পুনঃপুনঃ পুছি তাহা বিরহ কাতরে ॥ 
ধেনু বুষ বৎস রে, | 

গোঁপকুল ধায় রে, 
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যদ্ুপতি পদ ছায়, 

হর্স 

বিভাঁস রাগ। 

চলিতে ছুটী রাম, কিবা বাটে মাই। 
ধাই ধাই যাই যদি অবহু লাগ পাই ॥ 
বুক বরে প্রাণ ফাটে। 

কানাই দেখিলে কত বাটে ॥ 

দারুণ কংসের চর, কালি আইল। মোর ঘর 

কাল হয়া পাপ অক্রুরে। 

দেখিতে দেখিতে রখে, তুলিয়া প্রাণের নাথে, 

আজি লয়্যা যায় মধুপুরে ॥ 
মেরি পামর তনু, রহিল সে বন্ধু বিন্ক, | 

করিতে সম্তাপ উপভোগ । 
দ্বিজ মাধব বহে,  অনুক্ষণ তনু দহে। 

_ বিরহ বিষম গুরু রোগ ॥ | 

আহীরী রাঁগ। | রর 

বিজয়ী মদন রায়, 
তণসম করি নাহি গুণি। 

পাপ কপালদোষে, দৈবে দরপ মো সে 
আবঙই বা করে না জানি রর 



-শুন সখি হে আলু, হামু অনাথিনী গোপনারী, 
এরূপ যৌবন ভার, 

মধুরিপু গেও মধুপুরী ॥ 
আ্গুক গানের তাপ, নিজ গুরুজন দাপ, 

কত না সহিব অন্ুদিচু। 

পহিল বিয্লোগে সই, 

আর কি যাইব পাপ তু ॥ 

যে কালে শুনিল বেণু, ষে আঁখি দেখিল কানু, 

| আনন্দ-স।গরে অবগাই । 

সো হেন শ্বামী বৰে, 

গাঁনে মাধব ছু এই ॥ 

অক্রুরের রামকৃঞ্চ-রূপ দর্ণন | 

শ্রথা হরি বলরাম অক্রুর সংহতি। 
কালিন্দীর তীরে গেল! অতি শীঘ্রগতি ॥ 

নথ হৈতে উল্লিল। শীতল তরুতলে । 
পরশ করিয়া কিছু-পীল কুতুহলে ॥ 

পুনরপি আরোহণ করি যান বরে । 
ইশ্রাম করিল! গিয়। নেই তরুতলে 
চখনে অক্ষর তে লন্য। স-্ধান। 

লই জলে নান্বি গেন' করিবারে ন্ান। 
টব দিয়! জপ করে জলের ভিতরে । 

রাই দেখিন হলধর মুরহরে ॥ 
লন বিস্মিত হন চিন্তি মনেনন। 
থর উপর বপি আছেন ৫েই ছুইঞ্জন 

/লর ভিতরে তাহ! দেখি কি কারণ। 
স্তে বাস্তে মাথ| হুণ্ল দেখিল তখন ॥ 
টরক:প বপিমাতহন হই সহোদর । 

দৃষ্টি মিথ্য। হেন. জানিল অন্তর 
রূপি জলের ভিতরে দিল ডুব । 
টত সকল সেই দেখিল স্বরূপ । 

পুড়ি কর চার খার, 

ব্হল কঠিন হই, 

মিলিব কেমন ভাবে, 

০) পপ পপ পপ শী পপর সাপ» পা 

নাগরাজ বলভদ্র মিজরূপ ধরি । 
কুগল আকার টশিরে জলে ফণা সারি ॥ 

নীল বসন শ্মিত বিশদ কলেবর। 

বহুত শিখর যেন হিমগিরিবর ॥ 

ভুূজগ অস্বর সিদ্ধি লক্ষিত কন্বধর। 

পরম ভকতি স্ততি করি নিরস্তর ॥ 

তার কোলে ঘনশ্যাম দেব নারায়ণ। 

চতুর্ববাহুধর প্রভু কমল-লোচন ॥ 

পীত বাস সুশোভন প্রফুল্ল ব্দন। 

রুটির বিশদ শ্মিত চারু নীরিক্ষন ॥ 

সুত্র স্বর্ণ নাস! লম্ষিত শ্রবণ । 

প্রফুল্ল কপোলবুগ মধর অরুণ ॥ 

৷ কন্ুকণ্ঠে লম্বিভ চাকু ভ্রিবলী সুন্দর । 

১ শা সপ পপি পাশিশশা শীপ্পিীসপপস্পীশি রি শসীশীিশাসপীশীতীতি ০ 

শপ পিপি শা শপ পপাস। ওই ৬০-৮৮-০০০০ শি সপাদাশ পাপ স্াসপসপ্লা পাস্তা স্পা 

চে | রস ৬৪ 

মহা কটিতট গুরু নিতম্ব স্থসার ॥ 

স্থবলিত করবুগ রকত আকার ॥ 

চারু জজ্যা জানুযুগ জগতমোহন। 

শঙ্খ চক্র গদাপন্ম আয়ুধ শোভন ॥ 

ঈষৎ উন্নত শুক অরুণ নখর । 

কোমল অঙ্গুলি নথ পঙ্কজ সুন্দর ॥ 

। মহানণি কিরীট কুগডল শোভে হার। 

। কটিমধ্যে ত্রহ্ধ স্থত্রে বিচিত্র আকার ॥ 

৷ শ্রবৎস কৌন্তভ বনমালা বিভুষণ। 
সহজে রুচির তনু অধিক মোহন ॥ 

। ইন্দ্র আদি স্থরলোক ব্রহ্ম! মহেখবর । 

র মরীচি অঙ্গিরা আদি যত সুনিবর ॥ 

নারদ প্রহ্লাদ আদি যত ভাগবত। 

করজোড়ে স্ততি করে হইয়া ভকত ॥ 

) লক্ষ্মী সরস্বতী তুষ্টি পুষ্টি মাতৃগণ। 
1 স্থরিদ্যা অবিদ্যা শক্তি করয়ে সেবন ॥ 

] এতেক প্রকারে রুণে দেখিয়া সত্বরে। 

অধিক ভকতি তর জন্সিল অন্তরে ॥. 



অক্রুগ্ধে 

হরিষে উঠিল গায়ের লোমাবলী। 

নয়নযুগলে জল পড়ে গলি গলি ॥ 

প্রণাম করিয্বা স্তত্ি করে জোড়পাণি। 

হদয়ে পরম কম্প গদ গদ বাণী 

তুআ পদ বন্দে প্রভূ লোটাইয়া .নি। 

অখিলের হেতু যেই তারছেতু হ:* ॥ 
দেবনারায়ণ আদি পুরুষ অচ্যু 5 

যার নাভিপদ্দে ব্রহ্মা হৈল সমুদ্ভ | 
মহাজন হুতাশন সমীর গগন। 

যতেক কাত্রণ আদি স্যষ্টির কার 

মতেক ইন্ড্রি়গণ যতেক দে বত।। 

সকল তোমার অঙ্গ তুমি দে রক্ষিতা। 

তুমি আত্মা প্রকাশ সেসব যতময় । 
না জানে তোমার তত্ব কহিল নিশ্চয়। 

জ্ঞানযোগ কনম্মযোগ আছে নানা পণ 

যেন তেন মতে যাত্র ভজে অবিরত॥ 

তাহা তাহা! পুজিলে তোম:র পুজা হও 

অবৃধিয়া লোকমাত্র ভিন্ন ভাবে লয়॥ 

সেই ভাব করি পায় তোমার চরণ। 

ধেন তেন মতে মাত্র ভজিলে তরণ ॥ 

'আব্রঙ্গ স্থাবর জীব যতেক গ্রকাঁর। 

তোমার অবিদ্যাঞ্চণে বন্ধন সভার ॥ 

নিশুণ নিল্লেপ অন্তর্ধামী সর্বসাঙ্ষা | , 

অনন্ত আকার তন কে তোমায় লেপি! 

ভানন বদন তোমার ধরণী চরণ। 

রবি স্বাথি নভ ন|ভি কুমুদ শ্রবণ ॥ 
শর সুমের স্থরেন্দ্র নিকচয় $)। 

সমুদ্র উদর বায়ু প্রাণ বল হয় ॥ 

নহীধর অস্থি নখ জানিল বিশেষ । 
মষ উদ্ধিশ ৫) ছই রজনী দিবস ॥ 

প্রজাপতি মহী বীর্য রৰি কান্তি জল। 

মককঞ্চ-রূপ দশন। ১৩৭ 

যত কিছু দেখি জীব সচর আচবে। 
সকল মিলয়ে এই তোমার শব্দীরে ॥ 

জলের ভিতরে যেন মীনের প্রকার । 

উড়ুম্বর ফলে যেন মশক শিবাস॥ 
ভিন্ন ভিন্ন রূপে যত করসি বিহার। 

সেই ষশ গাই লোক তরয়ে সংসার ॥ 

নমো মীনরূপ হয়গ্রীব আকার । 
নমো মধুকৈটভাবি কুম্ম-অবতার॥ 
নমো গুরু পরাক্রম গোবগ্নধারী । 
নমো রাম্চজ্র দশস্বন্ধ অন্তকারী ॥ 

নমো নরসিংহরূপে ভক্ত-পরিজাথ। 

সংসার-বিখ্যাতি যার পুরাণে বাখান ॥ 

নমো ভূগুপতি বরক্ষত্র-দর্পহারী। 

নযো আদি বরাহ ধরণী-উদ্ধারী ॥ 

নমো ভগবান্ প্রভূ দেব সঙ্বর্ষণ। 

নমো প্রহ্যন্ন অনিরুদ্ধ আনন্ধন ॥ 

নমো নমো বৌদ্ধরূপে অসুরমোহন। 

ন্মন্তে কন্ষিরূপে শ্লেচ্ছ-নিযুদন ॥ 
যুগে যুগে অবতার অনস্ত মুরুতি। 

কে জানিতে পারে তোমা অনন্ত শকতি 1 

তুআ। মায়া হেতু লোক মোহিত সকল। 

অহঙ্কার মদে মত্ত হয় ত পাগল ॥ 

কারণ ছাড়িয়া অকারণে মনোরথে । 

অবিরত ভ্রমিয়া বেড়াক্স কর্ম পথে ॥ 

অতি বিপর্যয় মতি আমা সভাকার। 

| মছ! হুখী ফ্ছা ছুথী আহার বিহার ॥ 

এতেক প্রকারে স্ততি নহে অবশেষ। 

নাচাড়ি সিকলি চ্ছন্দে কহিব বিশেষ ॥ 

পেশী পি পাপী পাপী ত শি টশিশপসপীসপাশিত ৯০ আল, টিসি 

৩০০ শীিপিশীপিস ৭ ০ পাপ ০ পলি ০০ তসিপ ও পা পাশ 

এপপপ্পাপ পালি পি শপাশীশিিটাপী ১ শি শাাশিশি শপ পাপী তিতাস শিপ শি 

পপপাপিাাপিপাশী 

০ বিটি 

বণ্ডেক সংরীর ভীব তোমার সকল ॥ . ... 



১৩৮ 

ধানশী রাগ | 

দে গেহ রমণী তনয় ধন জন। 
মিছাই সকল েন নিশির স্বপন ॥ 
মুড মানব হাম তু সত ভাগ। 

ভরময়ে অবিরত পরম অগেমান॥ 
গোবিন্দ ছে তুআা চরণে শরণ । 
এ ত্তিন ভুবনে আর নাহিক তরণ ॥ ক ॥ 
পরিহুরি তোহি মোহিত মোহপাশে। 
সদত বিকল এক বিষয় বিনাশে ॥ 
তণাদি আরঙ্গ ঝারি দেখিয়া সমুখে। 

মরু মরিচিক! যেন ধায়ত মুরুখে | 
দেই আতত্মহুল্নভ চরণে ভেট পায়। 

কেবল নাথ তোমার কৃপায় । 

গানে মাধব হঃখ অবসানে। 

অই পরমানন্দ রহুক সেয়ানে ॥ 

সপ আর 

শয়ার । 

এইরূপে রামকৃষ্ণ অক্রুরে দেখাই । 
আচম্বিতে অন্তদ্ধান করিল! তথাই ॥ 
নট যেন সম্বরে সুন্দর নাট্য কলা। 

তেন জঙগমধ্যে নাহি দৈবক্টীর বাল! ॥ 
বু'ঝয়া 'অক্রুর জান সন্গ্যা স্মাপিলা। 

সন্বরে প্রভূর পাশে মিলিল আসিয়া ॥ 

হাসিয়া! জিজ্ঞাসে তারে নন্দের নন্দন । 
কন সত্য কেন তোমা দেখি অন্যমন ॥ 

ভনি বা আকাশ কিবা জলমধ্যে পশি। 
কোন বা বিচিত্র দেখিলা হেন বাসি॥ 

কহিল অক্রুর তবে হয়্যা সবিনয়। 

অখিল-আধার প্রভু তুমি মহাশর ॥ 

ভূমি বা আকাশ কিবা তেক অদ্ুত। 

তোমা বহি আর কোথ আছে নন্দস্থত ॥ 

জীকফ্-যল। 

৷ তোমার চরণ নাহ দেখে যেইজন । 
সেই সে তোমার দিদ্ধি না জানে কখন । 

এখ|নে দেখিঙ্গু মুখ কারণ কফলেবর 

এখন আমার কিছু নহে অগোচর ॥ 

এ সব মনের কথ। লয়্যা যু নাথে। 

মণুরা নিকটে গিয়! উত্তরিলা রথে ॥ 
৷ শুন শুন অরে ভাই হয়া একচিত। 

শকঞ্চমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

ধাননী বাগ! 

৷ তৃতীষ প্রহর বেলি যখন আকাশে । 

। হেন কালে আপিরা মিলিলা শ্রীনিবাসে ॥ 

| পরম আনন্দ বড় রথ-আরোহণে। 

 বলদেব অন্তর সংহতি দুইজনে ॥ 

: মধুপুরী প্রবেশ করিলা বনমালী । 
জর জয় মঙ্গল পড়িছে হুলাহুলী ॥ 

বর তিথি নক্ষত্র যোগ করণ। 

৷ সর্বশুভ সঞ্চ!র হইল সুশোভন ॥ 

 দ্শদিগ মাঙ্গনিক নক্ষত্র প্রকাশ। 

: করয়ে মিত্রের হিত শক্রর বিনাশ । 

নন্দ আদি গোআল! আসিয়া বিদ্যমানে ! 

বিলম্বে রহিয়াছে গ্রামের উপবনে ॥ 

দ্বিন মাধব কহে সভে এক. বাগ। 
_ দেখিয়া নাগরী লোক হরে রোগ শোক । 

পরার । 

তবে ত অক্রুর প্রতি শ্রীমধুহুদন। 

ৃ 

্ 

বলিতে লাগিলা কিছু মধুর বচন ॥ 

এই রথে চড়ি তুমি যাহ নিজঘরে। 

পদ বিহরণে আমি জমিব ন্গরে ॥ 

এবোল শুনিয়া অতি প্রণত অক্রুর। 
তোম! এড়ি কেমনে যাইব নিজপুর ॥ 



'্রীকুষ্ণের নগর দর্শন । 

তুমি বা তেজিব! আমা সেহ অন্ুচিত। 
কপার সাঁগর যছ্ুকুলের পূজিত ॥ 

আপিবে মন্দিরে মোর সহ সহচরে । 

করিবে পবিত্র মোর পব পরিকরে ॥ 

পড়িব মন্দিরে মোর তুঅ! পদধুলি। 

বাহার পরশে দেৰ পিতৃ কুভহলী। 
যে পাদ প্রপাঁদে তরে সগর-বংশজন। 

বার পাদদোদক শিরে ধবেন পঞ্চানন | 

দেব জগন্নাথ অ।দি শ্রবণ কীর্তন। 

কে জাঁনে মহিমা মুঞ্ করই বন্দন ॥ 

ত্রিলোকোর নাথ তুমি অনাথশরণ । 

-নিবারণ শিষ্ট জনের পাঁলন ॥ 

শুনিয়। এতেক ব্রাক্য সেব চ বসল । 

কাঠল! তাহারে কথা করিয়া! নিশ্চল | 

বছ্ধবংশ-রিপু যত করিয়া নিঞ্জিত। 

বাইব তোমার গৃহে অগ্রজ সহিত ॥ 

প্রভূর অলভ্ঘ্য বাক্য নাবায় খণ্ডন। 

আপনার নিজীলয়ে করিল গমন ॥ 

রানকুষ এড়ি মুনি হইয়া অদূর । 

ছাড়িয়া আপন স্থান গেল রাজপুর ॥ 

নৃপতি ভেটিয়া বার্তী কহিল সত্বরে। 

বিধান করিল তার থাকুক নগরে । 

কালি করাইব মল্পবুদ্ধের প্রকার | 

আজিকার মত তুমি বাহ নিজাগার ॥ 

এইরূপে অক্রুর আইল নিজ ঘরে। 

রাম কৃষ্ণ দুইভাই ভ্রমেম নগরে ॥ 

শুন শুন অরে ভাই হয়া একচিত। 

শকৃষং মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 
বারা) চি 

ৃ 

হাটক গুরুতর, 

| তাম পিস্তল, 

প্রবল পরদল, 

কুচ হলধর, 

আপন মনোনীতে, 

র উদ্যান উপবন, 

, সকল শিল্পকারী, 

০. শশী 

৮৮৮টি শীট পাপিশিশীশিটী 

১৩টি 

শ্রীকফ্ণের নগর দর্শন | 

বিচিন্র পুরীখান, বিশ্বকন্মার নিন্দীণ, 

ফটিকে রচিত ছুআরা । 

ছুজার শিখর, 

তোরণ চার আকারা॥ 

রচিত ভাণ্ডার, 

কনক রত্রে পৃরিত। 

অলভ্ছা হুরগন্থুল, 

গড়খাই চারিভিত ॥ 
এ ছুই সহোদর, 

বজশিশুগণ সঙ্গে । 

বিজরী রাজপথে, 

পুরী দরশন রঙ্গে ॥ 

অধিক স্ুশোভন, 

কনকময় রাজপথ । 

মন্দির সমসারি 

সুন্দর নগর সতত ॥ 

প্রবাল মরকত, মুকুতা মণি যত, 

প্রাসাদ বসত উচ্চ বেদী ॥ 

গবাক্ষ চারিভিত, 

মন্টর পতাকা আদি। 

হাটে বাটে ঘন, কুস্থম বরিষণ, 

সদধি লাজ অস্কুর। 3. 

সকল রস্তাফল, গুবাক নারিকেল, 

পতাকা রঞ্জিত চুড়॥ ০ 

মার্জিত গৃহদ্বারে, সারি শোভাকবে। 

রত্রনির্ষ্িত, 

বারিপূর্ণ ন্বর্ণঘটে। | 

গন্ধ চন্দন, পল্লব ভূষণ, 

ধৃপদীপ নিকটে॥ টির 

আওত নন্দস্থৃত, শুনিয়া জদতু 

নয়ান লফল কারণে । 



১৪৬. 

ুম্ছ্য আরে!হণে, 

পরম নির্ভীক মনে ॥ 
দেখিস. টা মুখ, 

মুরুছা ঘনে ঘনে পায়। 

মাধব কহে সার, 

আবাল বৃদ্ধ সব ধায় ॥ 

পয়ার। 

গোকুল ছাড়িয়া নন্দস্থত কৃষ্তরাম | 
আইলা মথুর1 পুরী অভিনব ক]ম ॥ 
হাটে বাটে এক ধ্বনি হৈল এই রেলি। 
শুনি কুলবধু সব চিন্ত উত৩রোল। 
সম্্রমে লড়িল৷ সভে ধাহয়া সত্বর। 
না বান্ধে কবরী নাহি সম্বরে অন্বর ॥ 
কেহ পাসগিয়া, পরে কর্ণে এক কড়ি। 
কেহ পদযুগে নুপুর এক পরি ॥ 

কেহ একনেত্রে মাত্র দিলেক অগ্রন। 
কেহ এক কুচে লেপে কুছ্ধুম চন্দন ॥ 
কেহ তৈলাভ্যঞ্ষ তন্ন না কল মার্জজন | 
শখ্য। ছাড়িয়া কেহ করিল গমন ॥ 
কেহ কেহ এড়ি যাঁয় প্রথম ভোজন। 
কেহ কেহ যায় তেজী পতির শয়ন ॥ 
কেহ সতনপানের শিশু ফেলায়্যা ধরণী। 
মাতিয়া গোবিন্দ রসে লড়িল তরুণী ॥ 
কুজর গমনে মধুভাস চন্দ্রাননে । 
কমলারমণ সেই কমল নয়নে ॥ 
তাহা সভার নয়নে জন্মায়্যা মহোৎসব। 
মনোহর বিহারে বেড়ায় যছুবর ॥ 

বার কথা শুনি ব্যথা ধর্যাছিল হিয়া । 
অনায়াসে পাইল সেই বল্লবীর পিয়া ॥ 
নয়ন প্রবেশে মাত্র দিল আলিঙ্গন | 
হরিল বিরহ তাপ ধন্ঠ নারীগণ ॥- 

ধরিতে নারে বুক, 

হইয়া অনিবার, 

স্পেল 

গ্কহ্-মঙ্গল। 

আইলা নারীগণে, । লা ধরে হৃদয়ে প্রেম গলিত আধিধার। 

হরিষে উঠিল লোমাবলী কলেলর ॥ 
প্রসাদ শিখরবাসী রসিক'নাগরী । 
পুষ্পবুষ্টি করে দুই পহোদরোপরি ॥ 
ঘমথন ভুলাঁনলী দেই জনে জন। 

৷ নৃত্যগীত আনন্দিত যত নারীগণ। 

ৰ 

ৃ 
ূ 
র 
| 
ূ 
ূ 
ৰ 
1 

ূ 

সপন িশশশসিত জপ পাশপাশি পসিিাপতন সা পাপিশপাস্পী পাস 

শপ ৮৭ ০ লি 

আসিয়া ব্রাহ্গণ সব করিলা কল্যাণ 
দধি বব অক্ষত লইয়া দূর্বাধান ॥ 
নানা রঙ্গ নানা কেলি অনেক প্রকা«। 
অ।পনি বিহরে তাহে পুর্ণ অবতার ॥ 

হরষিতে অন্যোনে কথো পকথনে। 

বিবিধ বিহার হৈল হরধিত মনে ॥ 
কত মভাতপ করিছিল গোপনারী । 
তে কারণে হেন কপ পীয়ে আঁখি ভরি ॥ 
এ সব কৌতুকে ছুই ভাই রাজপুরে। 
হাসিতে থে.লতে স্থথে ঘাই কথোদুরে ॥ 
যইতে রজক রঙ্গকর একজন । 
দেখিয়া আপান কৃষ্ মাগিলা বসন ॥ 
শুন হে রজক আজ্ঞা করিল তোমারে । 
উত্তম বসন দেহ আমা সভাকারে ॥ 
আমার সেবনে স্থ পাইবা অপার। 
পরম সুদৃঢ় কথা না কর বিচার ॥ 
এ বোল শুনিয়া রোখে রজক মুখর। 
রাঁজদর্প ধরি বলে বিরূপ উত্তর। 
তুমি সব সদত পর্বত বনচর। 
তুমি পরিবারে চাহ এ সব অন্বর ॥ 
কেমন সাহসে রাজদ্রব্যে কর ইচ্ছা । 
অবুধ গোআলা জাতি কভু নহে মিছা ॥ 
শুন হে নন্দের সুত বুঝাই তোমায় । 
এ সব কুবোল আর না বল এথার ॥ 

যদি প্রাণে জীবে নাম না করিহ আর। 
বন্ধন ঘাতন ফল উচিত ইহার ॥ 



উী/কুষ্েের নগর দর্শন । ১৪: 

দয়ার কারণে আমি ক্ষমিল অপরাধ । 

অন্ত জন হইলে হইত পরমা ॥ 

এতেক নিন্দিত বাক্য শুনিয়৷ তাহার। 

কুপিত দৈবকীস্থত হৈল আগুসার ॥ 

হেলে বাম ভুঙ্াগ্রে মারিল! একু ঘায়। 

কন্ধ ছিডি মুণ্ডগে।ট! পড়ি গেল ঠার ॥ 

দেখিয়া স্বামীর বধ যত অনুচর | 

বসন ফেলিয়া তয়ে পলায় সত্বত্র ॥ 

ভরষিতে অন্বর আনিয়া! যুমণি। 

ৰাছিয়া ছুখানি তার পরিল! আপনি ॥ 

আর ছুইখানি দিল ভাই বলাইরে। 
আর শেষ প্রসাদে সকল গোআলারে ॥ 

বাছিয়। বাছিয়। তার! ভাল ভাল পরে। 

আর অবশেষ ধত ভূমিতলে ফেলে ॥ 

ছেন কালে তন্ত্রবার ভক্ত একজন । 

আনিয়া সুন্দর বেশ করায়ে তখন ॥ 

বিচিত্র বসন চারু মণি আভরণ । 

অঙ্গে অঙ্গে সমুছিত করিল! ভূষণ ॥ 

সকল লক্ষণে পরিপূর্ণ ছুই ভাই। 
শ্বেত্তরুধ্ণ করি শিশু যুগরূপ হই ॥ 
স্রপ্রীত হইয়! প্রভু তন্ত্রবার প্র,ত॥। 

দিলেন অনেক বর বিভূতি স্থুমতি ॥ 
তবেত স্থপাম নামে মালাকার ঘরে। 

অইলা বিনোদ করি কষ হলধরে ॥ 

দেখিয়া অদূরে প্রভূ ভক্ত মালাকার। 

প্রণাম করিয়া পদে পল্ডিল ইহার ॥ 

সন্ত্রমে উঠিয়া শীগ্র যৌগাই আসন । 

করিল শীতল জলে পাদ প্রক্ষালন ॥ 

পাদ্য আদি গন্ধ পুষ্প কপ্ুর তাহুলে। 
করিল বিস্তর পুজ। বড় কুতৃহুলে ॥ 

বলিতে লাগিল কিছু জ্বড়ি ছুই কর। 

জন্ম সফল মোর সফল নয়ন। 

আজ সে ₹ইল মোর কুলের তরণ । 

দেব পি হরষিত তোম। আগমনে । 

। পরম সন্তুষ্ট মোরে হৈলা নারায়ণে ॥ 

| সংসার কারণ গোস!ঞ্ তুমি ছুইজন / 
অবতার কর ক্ষিতি রক্ষার কারণ । 

। জগত সুহৃদ সর্বভূতে সমদৃষ্টি। 
ভকত-শরণ প্রু তুমি সর্বস্থস্টি | 

মুখ্রিঃ তোর নিজ ভূত্য করো নিবেদন! 

আজ্ঞ কর কি করিব কমললোচিন ॥ 

সেই ধন সেই মান সেই মহাভোগ। 
সেই অন্থগ্রহ যেই করহ নিয়োগ ॥ 

এত সুতি করি মালী শ্গন্ধি কুম্্ুমে । 
পুনরপি গাধি মাল! দিল অন্ুপামে ॥ 

তুষ্ট হয়্যা ছুই ভাই বলি ঘনে ঘনে। 
| বর মাগ মালাকার যেহ লয় মনে ॥ 

 সারগ্রাহী স্কুদামা মাগি এই বর। 

| তুয়া পদে ভক্ষি যেন থাকে নিরস্তর ॥ 

| তুআ ভক্ত জনে স্নেহ সর্ধভূতে দয়া । 

ূ এই মাত্র সার গোসাগ্ি আর মিছ! মায়া 

| এই তিন বর তারে দিয়া বছুরার। রি 

| আর উপাধিক কিছু আপন কৃপায় ॥ 

ূ বংশবৃদ্ধি ধন লক্ষ্মী বল পরমাঞ্ঞ। 

ূ কীন্তি শাস্তি এই পঞ্চ দিলেন জাঠাই ॥ 
| ততবে সেই স্থান ছাড়ি লড়িলা হরিষে। 

তবে বিবরণ কিছু কহিব বিশেষে | 

| শুন শুন অরে ভাই হক়্য একচিত। 

প্ররুষমল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

শশী শি তি শীল পপি পপি শীশীশপলীতিিসদ ৯ 

শপ সপ পি সপ শপ ৮ পাশ পিসি শি ৯ 

স্পা পেশী শা পপ, আপা 

আনুন প্রসঙ্গ যোরে হৈল যইধর ॥  -1 



১৪২ 

কুজ।-প্রসঙ্গ | 

কৌতুকে ভ্রমিতে রাজপথে । 

'দেখিল বু'বুজী পেটা মাথে ॥ 

রাঁজগন্ধ চন্দন জোগানী। 

তাহে পুছে কষ পরিহ|স বাণী ॥ 

সুন্দরি, কহনা কে তুমি কিবা নাম। 

কার অঙ্গ-লেপন অন্ঠপাম ॥ 

এ গন্ধ আমোদে মনোহরে। 

যদি, দেহ পরি ছুই সহোদরে ॥ 

অচিরাতে পাইবা শুভফলে। 

কহিল তোমারে করিয়া নিশ্চলে ॥ 

প্রভুর বচনে আশ পায়া।। 

'ঘলে নারী প্রণত হইয়া ॥ 

আজ হমু নিশ্চয় কিন্করী। 

'ক্ষিতি বিদিত ত্রিবঙ্কা নামধরী ॥ 

দৈবদোষে কংস অন্ুগতা । 

অঙ্গলেপনে নিয়োজিতা ॥ 

এ গন্ধ অন্তের যোগ্য নয়। 

পাত্র তুমি মাধব কয়॥ 

পয়ার। 

ঞ্রইন্সপে যৌবন কটাক্ষ আলাপে । 

মোহিয় কুজীর গন্ধ আনি অঙ্গলেপে ॥ 

স্ঠাম শ্বেত দেহে পীত অঙগরাগ পাই । 

বানু বক্ষ ললাটে লেপিল ছুই তাই ॥ 
যেন মরকতগিরি রজত-স্চল। 
কাঞ্চন-তৃষণে হয় অধিক উজ্জ্বল ॥ 

প্রস্প বদন গোপসাঞ্ি হয়েন কুবুঙগীরে। 

ইস্ট ফল দিতে মন করিলেন থিরে ॥ 
পদযুগ চাপিয়। ধরিল ছুই পায়। 

চিবুক ধরিয় টানি তুলি উদ্ধাবায় ॥ 

সতীকিফ-মঙ্গল ] | 

৷ কটি উরু গ্রীবাক্ আছিল তিন বন্ধ 
ৰ পরম স্থন্দরী হৈলা ত্যঞ্ি পাপ অঙ্গ ॥ 
ূ গুরু শোণি পয়োধর চারু চক্্রাননী | 
! সব্বগুণে পরিপুর্ণ ট্রলোক্য মোহিনী ॥ 
মদনে পীড়িত হয়া। ধরিল উত্তরী। 

ূ বলিতে লাগিল লঙ্জা ভয় পরিহরি ॥ 
৷ জড় মোর মন্দিরে গোপাঞ্ডি হরষিতে। 
 ছাড়িতে না পারি তোম হরিয়াছ চিতে । 
৷ কপার সাগর প্রভু করহ প্রসাদ। 
| মনে মনে ভাবি হরি এ বড় প্রমাদ ॥ 
। বিদ্যমানে দেখ গোপগণ জোষ্ঠ ভাই। 
: মুখ পানে চাহিতে অধিক লাজ পাই | 
হাসি প্রবোধেন তারে পরিহাঁসছলে। 

' শুন শুন গুণবতী নহিয় উতরোঁলে ॥ 
আনি সব পরবাসী অদার হ্ুইজন | 
 শকত একারে তুমি করিবে পালন। 
অবশ্য তোমার গৃহে যাইব সুন্দরী । 
। !নিজকার্যাসাধনে বিলম্ব কিছু করি॥ 
১ এতেক মধুর বাক্যে কুবুজী তুষিয়া। 
লড়িলা বণিকপথে শরীর ভূষিয়া ॥ 

দেখিয়া শুনিয়া যত নাগরীক লোক। 
পরম সন্তোষ পাইল হরে হুঃখশোক ॥ 
| 

॥ 

॥ 

! 

। 

। নানা উপহার মাল্য স্কগঞ্চিচন্দন। 
ভেট লই লই পথে ধার জনেজন ॥ 

৷ স্াগ্য পররিপাকে হরি পুজে বিদ্যনানে। 
4 
$ 

এ 

পা 
! 
॥ 
1 
॥ 

| দেখিয়া! নাগরি লোক ফুটে কাঁমবাণে ॥ 

মুকুত বসন কেশ পাসরে আপনা । 
| 

৷ চিত্রের পুভ্তলী যেন রহে অচেতনা ॥ 
| 
| 

| 
1 
| 

| 

' তবে নরহরি যায় ধনুর্ধক্ত স্থানে । 
ভার বিবরণ আম কহিব এখনে ॥ 

শুন শুন অরে ভাই হয়া একচিত। 
শর মঙ্গল ছিজ মাধব রচিত ॥ 



জীয়াষকঞ্চের বফ্ণস্থলে গবন। 

শ্রীরামকৃষ্ণের যঙ্স্থলে গমন | 

সানন্দিত নন্দস্ুত, দেখি পুর! অদ্ভূত, 

লোকমুখে পুছে ঘনে ঘনে। 

ক্কন! স্বরূপ ভাই, ধুুর্যজ্ঞ কোন ঠাঞিও। 

সহরে করিব দরশনে | 

শন লোক বিদামানে, দেখায় সে যজ্ঞস্ানে, 

প্রবেশ করিলা বনমালী। 
দেখি নিজ সন্ধানে, ইনর কোদ' গুথানে, 

ধরিবারে যাঁয় মহাবলী ॥ 
প্রীবদুনন্নন, ত্রিভবন বন্দন, 

ভকত প্রেমরসভোরি। 
কংল বধের ছলে, বিহার অব নীতলে, 

গোকুল ছাড়িয়া মধুপুরী ॥ 
অচল ধন্টকখান, অপরূপ নিরমাণ, 

জগতে যতেক বীর আছে । 
জাছুকফ পরশ কাজ, দরশনে পায় লাজ, 

ব্রাসে না যায় তার কাছে। 
»তাজুর পরিবার, আইছুরে রক্ষক তার, 

যাইতে বিশেষ ষত্ুরায় । 
ভেলায় ঠেলিয়া ফেলে, 

কোদও তুলিয়া শিল বাধে | 
গুণ দিয়া সেই খানে,টানিপা। আনিতে কাণে, 

মাঝে ভাগ হৈল ছুইখগ্ড। 
ঘেন মন্ত করিবর, লীলায় জড়ায়্যা কর, 

ভাঙ্গিয়। ফেলিল ইক্ষুদও ॥ 
প্রচণ্ড শবদগতি,  পুরিল অম্থর ক্ষিতি, 

শুনিয়া! চমকে কংপ রায় ॥ 
কষিল রক্ষকপতি, সত্বর তুরঙ্গ গতি, 

ধাইল মাধব রস গায় ॥ 

ূ 

র 
ৰ 
| 
বৃ ূ 

১৪৩ 

পয়ার। 

অস্ত্রশস্ত্র লইয়া! অনেক মহান্বর। 
অধিক বিক্রম করি আনিয়া অদূর ॥ 
সেই ভগ্ন চাঁপ ছুইখান ছুঁহে লই 
ঠায় ঠায় মারি যায় যাহা যথা পাই ॥ 
বত সৈঙ্ পাঠাইয়া দিল কংস রায়। 

| কাটিয়া মারিল সব কেহ নাহি রয় ॥ 
তবে সেই স্থান ছান্ডি লড়িল! সত্বরে । 
পুনরপি নগরে আইলা যছ্ববরে ॥ 
দেখিয়া শুনিয়া লোক বলবীর্য্যরূপ। 
অমর উত্তম করি জানিল স্বরূপ 
হেনই সময়ে রবি গেল অস্তচল। 
নিবর্ত হইলা রাম হলী মহাবল ॥ 
আজি নিশি না যাইব কংস বধিবারে । 
প্রভাতে যাইব লোক দেখিব সত্বরে ॥ 
আপনি আঙ্িয়া বা শরণাগত হয়। 
মা-বাপ ছাড়িয়া! বা আনিয়া দেই ভয় | 
সকল প্রকারে আজি বিলম্ব জুআয়। 
এতেক মন্ত্রণা কৃষ্ণ ভাবিয়া হৃদয় ॥ 

যতেক অঙ্গ বলে, | নিলিয়া গোআলা সব শকটের স্থানে। 
শীতল উদ্কে কৈল পাদ প্রক্ষালনে ॥ 

৷ ক্ষীর ও জল কিছু করিলা ভোজন । 
বিচিত্র শয্যায় শেষে করিলা শয়ন ॥ 
প্রভুরে দেখিতে আইল যত নারীগণ। 
নয়ন ভরিয়! রূপ পীয়ে ঘনেঘন । 
মথুরার লোকের। যত বলিল গোপনারী। ৯ 
সেই সব সত্য হৈল পাঁইল মুরারি ॥ 
এথা কঞ্ নৃপবর আপন নিলয়। 
শুনিয়া ধচুকতল্ সৈন্তকুল ক্ষয় ॥. 

| পাইয়া বিষম ত্রান চিন্তে যনে মন 4. 
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বৈ 

নর 
রঙ গ্ এত 

সমর বিক্রমে তাঁর কে হৈব সমুখে। 
যুঝিলে সবংশে আমা বধিবেক স্থুথে ॥ 

বুকের ভিতরে যেন সন্ধাইল শাল। 

চিন্তায় পরাণ উড়ে প্রত্যাসন্ন কাল ॥ 

চিস্ত।য় আকুল কংস নিদ্রা নাহি ত্াথে। 

জাঁগিতে জাগিতে ঘন ঘন স্বপ্প দেখে ॥ 

বিদ্ধিত আপন মুগ্ড নহে দরশন । 

এক চন্দ্র ছুই করি দেখিরে গগন ॥ 
স্থাবর জঙ্গম জন্ত শরীরের ছায়।। 

নিরবধি চিত্রময় দেখে দৈবমায়া ॥ 

অবণে অঙ্গুলি দিলে হয মহাধবনি। 

নিকট মরণ হেতু তাহা নাহি শুনি ॥ 

, চারি ভিতে তরু সব দেখে স্বর্ণময় । 
.. পদ চিহ্ন নাহি দেখে যথা যথা যায় ॥ 

জাগরণকালে এইরূপ দরশনে । 

স্বপনে পিচাশ ভূত সেই আলিঙ্গনে ॥ 

. খর-আরোহণে গতি বিষের ভোজীন। 

. ওড় মালা ধর্য। বুলে হয়া! বিবসন ॥ 

; তৈলাভ্যঙ্গ আদি যত দেখে অমঙ্গল । 
: গলায় লাগিল ষেন শমন-শিকল । 

। অরণ-চিস্তাম পাপ পরম বিকল । 
. ভরাসে জাগিয়া নিশি পোহায় সকল ॥ 

আসিয়া বাপরপতি করিলা উদয় । 
'না ছাড়ে বিক্রম মুখে তমু ছুরাশয় ॥ 
'ৰীরভাগ আনিয়া আপন বিদ্যমানে । 
'পান ফুল দিয়। তারে কৈল সম্িধানে ॥ 

বুঙ্স্থ্ানে শঘ্ব সনে যাহ নিজ সাজে । 

বধিয়। ৰিপক্ষ যশ রাঁথ ক্ষিতিমাঝে ॥ 

লোকজন আসিয়া বন্থুক নিজ স্থানে। 

'দেখয়ে সমর যেন হরিষ বিধানে ॥ 
আপনি প্রয়াণ আমি করিৰ এখন । 
১] সকল এই গুন টির 

সশরগািাাপ পপপা.প,০ ৩০ পাশ তা পশীশি ১ শিস ৬ ০ 

প্র - শীকষ-মঙ্গল। | 

পাইয়া রাজার আজ্ঞ! যত মল্লগণ। 

সাজন করিতে ঘরে লড়িল তখন ॥ 

ঢাক ঢে'ল ডগর তবল কাহাল। 

। বিবিধ শবদে বাদ্য বাজয়ে বিশাল ॥ 

শুনিয়া ধাইল লোক হরষিত মতি । 

। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ত শূদ্র নানাজাতি ॥ 
ূ মাল্য কুন্গম ধ্বঞ্জ পাতাকা তোরণ । 

| বিভূযিত মঞ্চসব করিল গঠন ॥ 

1 যার যেই যোগ্য পব বসিল তথাই | 

ূ সানন্দিত নরনারী আবাল বৃদ্ধাই ॥ 

। রাজমঞ্চ-নিটে আপন নৃপভাগ। 
ূ বসল আসন করি যার যেই লাগ॥ 
' পাত্রমিত্র বন্ধুবর্গ নিজ পরিজনে। 

ূ । শমনসদনে যাত্রা করিল আপনে 

আগু বাঁড়,ই যেন যায় পুরজন। 

আঅপিক বিচিত্র বড় দেখিল নদ্নন ॥ 

বিচিত্র প্রধান মঞ্চে করিল সঞ্চার | 

রত্রের থট্টায় যেন শোভিত অঙ্গার ॥ 

মগ্ডল আকারে বেড় রহে নিজগণ। 

মধ্য সিংহারনে পাপ বিরসবদন ॥ 

প্রণাম করিয়! মাথ। নোগায়ে দ্বারিতে 

আজ্ঞা কর কি করিব যে হয় উচিতে ॥ 

চাণুর মুষ্টিক মল্ল যুদ্ধেতে কুশল । 
শুনিয়া সমর বাদা ধরে দুস্থ বল ॥ 

তবে নরপতি দূতে আদেশে তখন । 

অ.বলম্বে আন গিয়া যত গোপগণ ॥ 

রাজার বচনে দূত গেল ধাআ ধাই। 

রহিঙ্গা গোবিন্দ বলভদ্র ছুই ভাই ॥ 
ঘৃত ঈধি হুপ্ধ যত বিবিধ প্রকারে। 

নৃপত্ভি ভেটিল নন্দ নানা উপছারে ॥ 
লোক বাক্যে আগষন কৈল নিবেদন ৮ 

'্মাজ্ঞা পাই একমঞ্চে করি আরোহণ ॥ 

সস সপ সস এ পপ শত ০৯ ০৯ ০ ও ০০ পাশ ০০৮ সপ শি 

টি 

শিলা 

স্পা পাপী ও শী পীরী শীত তি পপ ত০শ 



্ ্ কুবলযাপীড় আদ
ি বধ । 

এ সব প্রকারে কংস প্রভুর বিলম্বে ॥ 

মল্লক্রীড়! করাএ বসিয়া নিজদস্তে ॥ 
খুন শুন অরে ভাই হয়) একচিত। 

শীকষ-নঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

পটমগ্ারী রাগ । 

গুনি মল ঝাদ্যধবনি, ছুই ভাই অনুমানি, 

বিলম্বে কেমন আর ফল। 

তাক্িয়া ইন্দ্রের চপ,  দেখাইল বীর-দ।প, 

রজনী করিল অবসর ॥ 
তু রিপু খরতর, না চিনে আপন পর, 

না দিল ছাড়িয়া বাপ মায়। 

জিনিল ধরম লোকে, এড়াইল নিজ দোখে, 
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সাজল চক্রপাণি, মল্লমুকুট-মণি, 
সংহতি বীর হলধর । 

কোটিকুঞ্জর গতি, জিনিয়া লাবণ্য অতি, 
রঙ্গভূমি আইল নটবর ॥ 

কটিতে ধঠির! সারি,  চটকি প্রবন্ধশকরি, 
চলিতে চপল ক্ষুদ্র ধাটি। 

কনকমঞ্জীর পদে, ঘন রুনু-বুনু নাদে, 

গলা রতন হার কাটি ॥ 

ঘঙগদ বলয়া করে, নানা অভরণ ধরে, 

লক্ষিত বিচিত্র পাটথোপ। 

ক্লাটল কুম্তুল উড়ে, মযুর পাখের চূড়ে, 
নেত ফালি যুণ্ডের আটোপ ॥ 

প্রচুর চন্দন অঙ্গে, কন্তুরী কুক্কুম সঙ্গে, 

হৃদয়ে ত দ।ম অন্ুপামে। 

ছেখিয়া সে বেশঠানে, * রমনী মদন-বাণে, 

সুরুছি পড়য়ে অবিরাম 

১৩ 

১৪৫. 

আগ যার হলধর, তার পাছে যহুবর, 
বিপক্ষ-বিজয়ী যার বাণা। 

দ্বিজ মাধব কর, বছুকুলে শুভোদর, 
প্রথম হমারে দিল হানা ॥ 

কুবলয়াপীড় আদি বধ। 

দ্বারে প্রবেশিতে মাত্র দেখিল কুঞ্জর। 
পথ জুড়ি রহিষ্নাছে বড় ভয়ঙ্কর ॥ 
বিক্রমে বলেন কষ মাহুতের তরে । 

আরে বেটা হাথী ঘুচা যাইব স্বরে ॥ 
নহে বা দেখিবি আজি কৌ! বারেবার ॥ 

হাথীর সংহতি তোরে লব যমঘর ॥ 
এ বোল শুনিয়া ক্রোধ পাইল মানুতে। 
কুপিল কুঞ্জর ইাকাইল নন্দস্থতে ॥ 

কালের সমান সেই কুবলয় ভাথী । 

শুও বাড়াইয়! কষে ধরে পাতাপাতি ॥ 
চতুর গোবিন্দ পাকে এড়াইল মুণ্ডে। 
বজপম মুষ্টিঘাত মারি তার শ্ুণ্ডে ॥ 

কৌতুকে লুকাই তার কোলের ভিতরে । 
হরি না দেখিয়! হাথী বুলে চারিধারে ॥ 

তবে নরছুরি তার বাহির হইয়া। 
টানি লক্সা! যায় হাথী লেম্ুড়ে ধরিদা॥ 
পঞ্চবিংশৃতি ধন স্থানান্তর হয়। 

যেন সর্প লয়্যা যার বিনতা-তনয় 1 

ডীহিনে রুষিয়। যবে যায় করিবর। 

বামাবতি ফিরে তবে দেব দামোদর ॥ 

ষাদ বা আইসে বাম পাশে লেউটিয়! 
দক্ষিণ আবর্তে হরি যারেন ফিরিরা ॥ 
এইরূপে কুবলয়ে ত্রমায্যা প্রচুর । 

বেন ।শশু কেপি কৰে লই বার ছ 



১৪৬ চা শক অল? 

তবে তার সমুখে অ'ইল। যহৃবর | 

এক চাপড় মারিয়া উঠিয়! দিল বড় ॥ 

পায় পায় ধায় করি পরাণ শক ত। 

তবু নাহি পায় ভরি অবহেল গতি । 

যথ! যথা নোটা বেগে উঠে গোপীকাস্থ । 

ভথ। তথা কোপে করি প্রবেশার দন্ত ॥ 

এ্রই রূপে বিহার করিয়া যহুবর । 
ভাণ্তি ভাণ্তি কৃবলয়ে যায় নিওস্তর ॥ 

একে নিজপরাজয়ে কুপিত কুঞ্জর। 

'অধিক মাঁহুত তারে বলে ধর ধর ॥ 

ধাইল পবন বেগে মাপন! পাসরি। 

দেবিয়া অদূরে তাহা রভিল মুরারি ॥ 

করে করী ধরিয়া পাড়িল ভূমিতলে। 

যেন সিংহ বিপক্ষে লজ্বিল অবহেলে ॥ 

বুকে পা দিয়া তার উপাড়ি ছুই দস্ত। 
সেই দস্তে হাথীর মাতে কৈল অন্ত ॥ 
মৃত কুবলয় পিঠ এড়িয়া তখন। 

ছুই দন্ত কান্ধে পাড়ি চলে হুইজন ॥ 

দস্তের শোণিত বিন্দু অঙ্গের ভূষণ। 

শ্বেভ নীল পদ্মে যেন রকতচন্দন ॥ 

শ্বাম জলদ কণিকা মুখ মনোহর । 

যেন স্ধাশোভিত স্রন্দর হিমকর ॥ 

জনকণো প্রিয় ব্রজ সহচর সঙ্গে । 

অহামল দুই ভাই প্র-বশল রঙ্গে ॥ 

অতুল অর্খিলরূপ গুণের মাধাই | 

নানা রুপ নানালোক দেখিল তথাই ॥ 

মললন দেখে ভরি কুলিশ আকার। 

গ্রামা লোক দেখে যেন বর লোকসার ॥ 

স্্রাগণ দেগিল বুন্তি মনোভব। 
গোপগণ দেখে নিজকুলের বান্ধব ॥ 

রঙ্ষভূমি রামসঙ্গে দেব দামোদর । 

একই)প্রীরে দশ বিশ রুপধর ॥ 

পুত্র ভাবে বহদের দৈবকী তন্দরী & 

শমন স্বরূপ দেখে কংসনরপতি ॥ 

মুর্খ সব দেখিলেক বিরাট মুরতি ॥ 

যোগ্রিগণ দেখিল প্লেবল তত্বকপ। 

ূ দুই ভূমি-ভোঁজ দেখে নিক দগুদারী। 

৮ ৭ স্পিনার, ৭৮৮৮০ বারা ৩,০৮৮ ৷ যছুবংশ দেখে নিঞ্জ দেবতা স্বরূপ & 

 কহত মাধব ক্পা নিধি বনমালী ! 
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পয়রু। 

কুবলয় নিশ্থদন বাম দামোদর । 

শুনয়া সম্ভ্রম কংদ পাহল অগ্তব ॥ 

বিচিত্র বসন বেশ জগ মনোহর । 

যেন রঙ্গভূমি শোভিয়াছে ন্টবর ॥ 
দেখিয়া ত্রিঘিধ লোক সেই গুপনিধি । 

বেড়িল ইক্ছ্রিয়গণ না পায় অবধি ॥ 
নয়ান ভরিয়া রূপ ঘন ঘন পীএ। 

বাসনায় অবিরত যেন তনু লিহে | 

নাসিক) পুরিয়া ষেন লই তার স্রাণ। 

করঘুগে কোল দেই যেন হেন ভ্ঞান ॥ 

ঞইকুপে বিনয় করে জনে জন। 

। বিশেষে তাহার কিছু করিব রচন ॥ 

। আবাল বুবক বুদ্ধ আছে যত জন। 

রূপ গুণ প্রশংসা করছে জনে শুন ॥ 

পা পপ পিপাসা শামি ৬০. ০ 

এ পাপা পপি 

স্পিন তাত পিপিপি পি ০ 

এ ০৯ ১৬৯টি তি তি পলাশী পীিওপশিসসিশী পাস ৩ শী? 

নররূপ ধরিস্সা সাক্ষাতে নারারণ ॥ 

বগ্পদেব গত অবতারী দুইডন ॥ 

গুপুভাবে নন্দালজে এতক পিখল। 

নানা উপভোগ আর করিল রভস ( 

পুতনা নিধন এই করিল শৈশ'ব। 

তুণাবর্ত আদি করি মা;রল যাদবে | 

লোক মুখে যত যত পুলি অদভুত। 

সে সব ঞ্চিহার লাল! দে'খল শ্বরূপ 
বন্প লা পপিপীপিপাপাশাশ ১77 পিক 



কুবলগাপীড় আদি বধ। 

এ চন্দ্র বদন দেখি ব্রজনারীগণ। 
-করল সকল পাপ তরিল শমন ॥ 

'ধন্ক ধন্ত যছুবংশ কি কহিব কথা । 

হেন মহাপুরুষ উৎপন্ন হৈল যথা ॥ 

'ষশ কীর্তি বিভূতি মহিমা মোক্ষপদে । 

'থাঁকিল অশোচ্য হয়্যা ঞ্হার প্রসাদে । 

এই কথা কহিয়া আাছয়ে জনে জন। 

বিবিধ শবদে বাদা বাজয়ে সঘন ॥ 

কেনই সময়ে রাম কৃষ্ণ সম্বোধিয়। | 

প্রধান চাণুর বীর বলিছে ডাকিয়া! ॥ 

ছয়ে নন্দশ্গত হের রোহিণী-কুমার | 

সাবধান হয়া বাকা শুনহ গামার | 

তুমি তুহে মহাবীধ্্য সমর কুশল। 
লোক মুখে নৃপবর শুনিয়া নিশ্চল ॥ 

দেখিবার কাজে হেথা কর্যাছে আহ্বনি। 

করিবে সমর আজি রাজার বিধান । 

প্রজ। হয়া রাজার প্রীতি করে এক মনে। 

বিপক্ষ লক্তিয়া সুখে থাকে ধনে প্রাণে ॥ 

বনে বনে নিতি নিতি গোপ শিশু সঙ্গে ৷ 

'মল্প যুদ্ধ করি পাল রাখি বুল রঙ্গে ॥ 

এ বোল শুনিয়া কষ হরমিত মন । 

সময় উচিত কিছু বলিছে বচন ॥ 

হই গ্রজা জন আমি বসি বনালয়। 

করিব রাজার প্রীতি বড় ভাগ্যোদয় ॥ 

সবে এক বোল মাত্র আছে তার মাঝে । 

হয় নয় বলিবেক এ বীর সমাজে ॥ 

আমি শিশু তুমি যুবা নহেত বিহিত । 

সং ৬৬ ঁ 

কৃষ্ণের বচন যদ্দি হেল অবসান । 

পুনরপি বলে বীর .চাণুর প্রধান ॥. 

ভমি হও মহাবল নহত কিশোর । 
গুপত মহিমা নিষ রূপ গুণ চোর ॥ 

১৪৭. 

| সহ কুঞ্জর বল ধরে কুবলক়। 
৷ তাহার নিধনকারী কোন্ জনে হয় । 
৷ মিছা বিড়ন্বন এড়ি শীঙ্গ দেহ যুদ্ধ । 

ূ তুমি সে আমার যোগ্য নহেত বিরুদ্ধ ॥ 

| তোমা আম! এক ভূটী বলাই মুষ্টিক। 
| এবোল শুনিয়া রণে পশিল! রসিক ॥ 

: ধরিল চাণুরে কানু অসীম বিক্রমে। 
৷ মুষ্টিরে রোহিণী ধরে করাল আক্রমে ॥ 

৷ বিবিধ প্রকারে তথ! করি মল রণ। 

ৃ বিশেষে তাহার কিছু করিব রচন ॥ 

। শুন শুন অরে ভাই ভয়্যা একচিত। 
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

ৃ ধাননী রাগ । 

ূ করে ধরি হরি পদে পদে ভিড়ি। 
। বলে বলে ঠেলাঠেলি জড়াজড়ি ॥ 

বুকে বুকে মুষ্টি মুষ্টি জান জাহু সাঁরি। 
। মুণ্ডে সুণ্ডে ঘন খন প্রহারণ করি ॥ 
ৃ 
৷ রঙ্গ তূমে মললযুদ্ধ ভেল অসুপামে । 
৷ চাণুর মুরহর মুষ্টিক রামে । 

: বিশ্রম বিশ্রাম পরিরস্ত দস্তে | 

। অপসর্প সমসপ মন পদ্লন্তে ॥ 

৷ উত্থান স্থাপন চালন নাশে। 
| অন্ভোন্তে রণ করি জয় অভিলাষে ক... 
৷ কিশোর কুমার তু কান্ত আর রামে 
৷ মতাবীধ্য ভয়ঙ্কর অন্গুর সংএমে ॥ 
ৰ দেখি অবিহিত কনল্ম বলে নারীগণ | 

। মাধব বিরচন সুখর শ্রবণ ॥ 

৩৮পপাশ্পাস্” আনহা 

তি পল পথিক আপি পলি তত 



১৪৮ 

পরার ॥ 

এক নারী বলে সখি শুনলো বচন। 

কভু নাহি দেখ শুনি হেন অকারণ ॥ 

কোথায় বজের সার সম ছুই বীর। 
কোথায় কিশোর ছুই বালক শরীর ॥ 

এ সত্ব সভায় রণ দেখে যেই জন! 

তাহার অপার পাপন! যায় খণ্ডন ॥ 

উচিত না বলিলে বড়ই ধর্ম দোষ 

বলিলে অশেধ রাঁজা করিবেক রো ॥ 

ষে হয় পণ্ডিত ইথে না করে প্রবেশ । 
না জানিলে না শুনিলে নাহি দোষ লেখ ॥ 

আরএক নারী বলো মোর মনে লম়্: 

ধন্মবিপর্য্যা হম এ পাপ সভার । 

কোন কালে এখানে আসিতে ন! ভায়া ? 

উভক্ন প্রকানে পাপ খণ্ডন না বার । 

আর সখি বলে হের শুন গে সুন্দরি | 
চাঁণুরে বেড়িয়া কানু বুলে ফিরি ফিরি । 

রণশ্রমে ঘামিয়াছে বদনমণ্ডল। 

জলবিন্দু বিন্দু যেন ধরয়ে কমল ॥ 

আর সখী বলে হের দেখ ন! সাহস। 

মুষ্টিক সহিত রাম করেন রভস ॥ 

হনদিত বদন খানি তাত লোচন । 
দেখিয়া জুড়ায় আ্াঁথ দ্রঃখ বি“মাঁচন ॥ 

ধন্ত ধন্ত পুপ্যবৃতী গোকৃল নাগরী । 

ষথায় উৎপন্ন আপনি আ্রীহরি ॥ 

কত দহা'তপ করিল ব্রজনারী । 

তেকারণে হেন রূপ পীয়ে আখি ভরি ॥ 

ধেছুর দোহন দধি মন্থ'নর কালে। 

মার্জন লেপন আদি গৃহ কম্মবেলে ॥& 

অহন্গিশি থাকে ত:': গরির কথনে। 
€প্রমরদে হস্ত! ২.5 মনে ॥ 

টি এ জা 

 শ্রীরষ্-যঙ্গল। 

আসিভে যাইতে দেখি বিহান বিকালে । 
! শিশুগণ সঙ্গে বৃন্দাবনে লয়্য! পালে। 

শুনিয়া বংশীর নাদ পুণ্যবতী সব। 

| ধাই ধাই মিলিয়া ভেটিল নিত্যনব ॥ 

সে সব ভাগ্যের সীমা দেই কোন জন 

হরিপদ ছাড়ি আর নাহিক ভাবন। 
অধিক একথ নি জনক জননী । 

পুত্র স্েহে বেআকুল বিদরে পরাণী ॥ 

. দেখিতে ছাআল কানু নাহি ধরে বল! 

বাহিরে কোমল যেন বদরীর ফল ॥ 

ততক্ষণে ছিলা প্রভু কৌতুক সংগ্রামে । 
ভক্ত হঃখ দেখিয় লঙ্বিয়া পরা ক্রমে ॥ 

। আসে পাশে বুলে কানু ফিরে পাশে পাশে 

 মারিল একই ঠেলা করি উপহাসে ॥ 

_ৰাজিল চাণরে বজ্সম সেই ঘা। 

, পাবে পাবে ভাঙ্গি যেন পড়ে সর্ব গা 

পি ০৩০৯ তত শ। ০৩০৩৬ 

সস ০ 

মূচ্ছিত হুইয়া বীর পড়ে ভূমিতলে । 

পুনরপি সারিয়া উঠিল নিজ ৰলে ॥ 
ছুই করে মুটকি সারিয়া ক্রোধ মুখে । 

সাঁচান পাখীর প্রায় ধাইল সমুখে ॥ 
: প্রাণ শক্তি তুলি মারে গোবিন্দের বুকে । 
' তিলেক ন! লড়ে প্রভু নাহি পায় দুখে ॥ 

 করীর শরীরে ষেন মাল্যের পতন। 

ৃ তেনই জানিল। প্রত শ্রীমধুস্যদন ॥ 
। হেন কালে মল্লেরে ধরিয়! ছুইকরে । 

 উভ করি বার কত ভ্রমাইল তাবে ॥ 

্ অবহেলে আছাড়িয়া ফেলিলা ধরণী ! 

পড়িল চাণুর হুষ্ট তেঞজ্িল পরাণী ॥ 

শপ আজ ৮০ 

বদন ভূষণ যত হইল বিসাজ। 

ইন্দ্র-ধ্ব্ ভাঙ্গি যেন পড়ে রঙ্গমাঝ ॥ 
1 ভাইর মরণ দেখি কুপিল মুষ্টিক। 

ক্রোধে অন্ধ নাহি চিনে দিক্ বিদিকৃ % 



কুবলয়াপীড় আদি বধ। তি 

বলাইর শরীরে মারে এক মুটকি। 
সেই কালে ধরে হলী পরম কৌতুকী | 
মহীপৃষ্ঠে তুলী ছুষ্টে মারিল আছাড়ে। 
যেন গুরতর তরু পড়ে মহাঝড়ে ॥ 

বন্বব্যথা পায়্যা ৰীর ধড় ফড় করে। 
অবিরত বদনে শোণিত বহে ধারে ॥ 
ক্ষণেক রহিয়৷ পাপ তেজিল জীবন । 
নাকে হাথ দীড়াইয়! চাহে সব্বজন ॥ 
তাহার পশ্চাৎ বীর আইল তোঁষল। 
বড়ই প্রসিদ্ধ সেই সমরে কুশল ॥ 
তাহে কংস নিস্দন দেখি সন্নিধানে। 
ছুই পায়ে ধরিয়া করিল ছুই খানে ॥ 
দেখিয়া বিষম শিশু আঁর যত বীর । 
কম্পিত শরীর কেহ রণে নভে স্থির ॥ 
পলায় শৃগাঁল হেন প্রাণে বড ভয় | 

' বৈবৰেক করিয়া প্রভু লাগি নাহি লয় ॥ 
সংগ্রাম করিতে আর বীর নাহি পাই। 
আপনা আপনি ক্রীড়া করে ছুই ভাই । 
কুঙ্জর !হনিয়া গতি অতি মনোহর । 
বাজন নুপুর পদে বাজেত সুন্দর ॥ 
যেই যেই বসিয়াছে সে রঙ্গ সভায় । 
দেখিয়া অদ্ভূত শিশু নয়ন জুড়ায়। 
কিব! বৃদ্ধ কিবা যুবা কিৰা কুলবধু। 
হাসিয়া হাসিয়া ঘন বলে সাধু সাধু॥ 
এসন ব্রাহ্মণ সব আগুআন প্রশংসে । 
সবে সুখ নাহি পায় পাপ রিপু কংসে॥ 
বুকের ভিতর যেন সাস্তাইল শাল। 
চিন্তায় পরাণ উড়ে প্রত্যাঁসন্ন কাল॥ 
ৰধিতে আনিঙ্গু বৈরি হুইল বাধক। 
দলবে আপন দণ্ডে আপনি সাধক ॥ 
এবে কংস নৃগতি করিল যেই রীত। | 
তার বিবরণ গুন হয়্যা একফচিত ॥ 

| ছিজ সাধৰ কর, 

| শুন শুন অরে তাই হয়া] একচিত। 
 শ্রীরুষ্চমজল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

| পীরাগ " 
 চাণুর মুষ্টিক মর, কুলসল তোষল্ল, 
| পড়িল প্রধান পঞ্চ বীরে। 
 যেবা ছিল অবশেষ, গলায় সুকত কেশ 

| রণে আর কেহ নহে স্থিরে ॥ 
| বিষম শিশুর দাপে, প্রাণভয়ে তনু কাপে 

মনে মনে করে অনুমান । 
ূ যত যত বাদ্য হয়ে, আপনি নিষেধে তাহে, 

ঘন ঘন দিয়া হাথসান | 
৷ দেখিয়া বিষম পাক, কোপে ক'স ছাড়ে ডাক 

কহি রে আগুআয় সব ধীরে। 
এই যুদ্ধে ছুইবাল, না বুঝি বোর ভাল, 
| ঝাট কর পুরের বাহিরে 
| বন্থুদেব নন্দ ঘোষ, বাপ উগ্র সেনের দোষ, 
| কত ন৷ সহিব ৰারে বারে । 
আই হয়া পরৰশ, তা রাখিলে অপষশ, 
| তিন জন কাট প্রকেবারে। 
[ ভালই না জানি শুজি, কপট বালক বাধ, 

ূ 

ূ 
| 

পরিঞাণে দৈব কারণ । | 
না জানি সমর পায়্যা, আছিল বিপক্ষ হ্যা, 

কোন্ বুদ্ধি করিব এখন । . 
কুমন্ত্রী গোআ'লা ভাগ, ন! ছাড়ে কাহার লাখ, 4 

জনে জনে করিয়া প্রহার । | 
যত ৰতস ধেন্গুপাল, বেডি আন তথকাল, 

লুড়িয়া পড়িয়া ঘর দ্বার ॥ রর 
এতেক বচনে পাপ, মুখে মাত্র করে মাপ, | 

আগু নাহি সরে কোন ধন . 
কুপিলা বাদৰ রায়, 

 নাইল কংসের হরণ ॥ 



১৫৬ 

কৎস-ব্ধ । 

শুনিয়' কংসের এত বচন আরম 

কোপে নরহরি অগ না! করে বিলম্ব । 

যঞ্চের উপরে উঠে দিয়া একলাক। 

জেখিয়! নিকটে রিপু বড় লাগে কাপ ॥ 

দুই করে ধরে কংস বাহুর খাণ্ডায়। 

কারো কিছু নাই বলে উঠিয়া দাগ্ডায় ॥ 

হত ঘছুমিংহ যার ধরিবার আশে । 

ভাশুরি কাটায় কংল বুলে চারি পাশে ॥ 

রুষের সন্ধান দেখি লাগিল তরাস। 

সাচান উঠিক্ন: ষেন বেড়ায় আকাশ ॥ 

পরম ছুঃসহ বীর নন্দের নন্দন । 

ধাইয়া ধরিল ঢুলে না যাস খণ্ডন ॥ 

দেন খগ নপপ্ত দেখিয়া! কাল সপে । 

অবহেলে আয়! লর্তিঘল নিজ দঙ্গে ও 

তেন মত করতে শোঁভে উভ ঝুটে । 

ঘন আশ্কালনে লোড়ে সাথার মুকুটে ॥ 

তত্ব সেই মঞ্চে থাকিক়: যগ্ররাজ : 

নিপু অঙ্গ চাঁপিশ' পড়িল রঙ্গ মান ॥ 

অথিলের ভর ছি কনি অন্রমান 

অবিলঙ্বগে ঠাস ক'দ তেজিল পরাণ ॥ 

হত তন্ুগোট, কাত লক যায় টানি 

থেন মুগ মারিয়া ন' ছাডে মুগমণি " 
জসম সাহজ প্রড় নন্দের কুমার । 

দেখিয়) সক €লাঁক করে হাহাকার । 

অনেক সন্তাপ ক্স দিল ধরণীরে । 
তেঞ্রি” কংস বধিল! ঠাকুর যছুবীরে ॥ 

সাক্ষাতে আনিয়া তারে টকলা সমর্পণ | 

ঘুচিল সম্তাপ্ ক্ষিতি হুঃখের শোধন ॥ 

অহরিশি কংস বায় ভয়ের কারণ । 
ঞ্রেক ভাবে ভাব্য! ছিল রুষ্ধের চরণ ॥ 

শি পপি লিসা উপ পাম পলি পপ 

জীকষ-স্বল। 

পান ভোজন বিধি শয়ন আহারে । 

দেখিলেক চক্রাযুধ ও-রূপ আকারে ॥- 

কপার সাগর প্রভূ অনাথ শরণ। 

৷ সেই নিজ রূপ তারে দিলেন তখন ॥ 
: বিচার করিয়া লৌক দেখে নিজ মনে 1” 

, এমন দয়াল ঠাকুর নাহি ত্রিভুৰনে ॥ 

 তেজিয়া সকল কম্ম ভজ নারায়ণ। 

পাইবে অনস্ত সুখ ছুঃখ বিমোচন ॥ 
শুন শুন অরে তাই হয়্যা এক্চিত |. 
1 ৷ জীকৃষ্ণ মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

পয়র । 

দেখিয়া কংসের বধ ভাই অষ্ট জন।' 

, বড় বড় বীর আদি যাহার গণন ॥ 

শোঁকে অচেতন তন পরম জ্বলিত। 

ক্রোধে সমীরণ বড় অতি বিপরীত ॥ 

পশিল সংগ্র।মে আসি সত্বর গমনে 

ভাইর সম্তাপ পরিশোধন কারণে ? 

ভাবত রেহিণী গ্লুত একে একে করি: 

পরিগ্রাহ প্রহারণে অইজন মারি ॥ 

লীলায় কেশরী ষেন হাসে হীনপশু 

' তেন দৈত্য সংস্কার সমরে ক্রীড়া শিশু ॥. 

জঅ।কাশে ত্রিদশদেব হছরধিভ মনে । 

ছুন্দভি শবদে করি পুষ্প বরিষণে ॥ 

নাচে ৰিদ্যাধরী গান করয়ে গন্ধর্বে। 

স্কতি বাদে প্রশংসে রক্ষা আদি দেবে। 

বিশেষে তাহার কিছু করিব রচন। 

' ষে হয় রসিক তার পুরুক শ্রবণ ॥ 

. শুন গুন জরে ভাই হয়্যা একচিত্ত ! 

। 

£ 
শ্ীকষ্মঙ্গল ছিজষাধব-রচিত ॥ 
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হুহই রাগ। পরিহর লে।ক লাজ, আসি রঙ্গ ভূমি মাঝ, 
জয় নারায়ণ, জয় কেলি পরায়ণ, বীর শয্যায় দেখে পতি । 

কপট গোপ-বেশ-ধারী । বাহু প্রসারিয়া ঘন, দিয়! চুম্ব আগিঙ্গন, 
কক বুন্দাবনে, শৈশব খেলনে, বিলাপ করফেে, একমতি ॥ 

পৃতনা জাগি বধকারী ॥ হা নাথ প্রিয়তম, রূপেগুণে অনুপম, 
ধেন্থ চরাখই, ৰেণু বাজাবই, | দীনশরণ ধর্মনীত। 

বল্পবীরাসরিহারী। | আপনা মারিয়া নারি, তনপ্ন শীবন ধারী, 
মধুপুরী বিজয়, নিধন কংল রায়, কোথায় চলিলা আচস্বিত ॥ 

মারি ধরলীতল তারি ॥ ূ রজনী দিবসময়, মঙ্গল উৎসব হয়, 
দেব সনাতন, নিত্য নিরপগ্রন, ূ হঃখ শোক একই নাজানি। টু 

ভকত কৃপা অবভারী। | এ হেন মথুরাপুর, কারে এড়ি যাহ দুর, 
হৃর-কুল-বন্দন, যছু-কুল-নন্দন, ৰ প্রাণের অধিক রাজধানী ॥ 

রিপু-ঝুল-রঞ্জন কারী ॥ আজি হতে অনাখিনী »হাম সব অভাগিনী, 
নিকপম গুণরূপ, অখিল ভুবন ত্রুপ, ূ স্বরূপে কহিল প্রাণবন্ধু। * . 

শুতি মঙ্গল সুখদাতা।। | আপন কুবুদ্ধে স্বামি, সবল মজাইলে তুমি, 
অতি পথগম্য, গরিমাগুণ অন্পম, ূ ভেকে কি লঙ্ঘিতে পারে সিন্ধু ॥ 

জগত জনক তনু আতা! ॥ ৷ বিনি অপরাধে যেই, প্রাণে মাত্র হিংসে যেই 
কভ'তি মাধব, করুণা নিধি যাদব, । কখন না পায় শুভলেশ। 

পরম ছুষ্ট দণ্ডধারী । | সর্ভূত স্যজন, পালন কারী নার ৫] 
শিষ্ট জন পালন, ছুষ্ট নিবারণ, ”. তাহারে করিল। তুমি দ্বেষ ॥ .. 

ইষ্ট জন সাধন কারী । তখন হইতে প্রভু, জানি ভালে লহে ক" 
ডি ূ সিংহ গালে ভেল বাদ। রি 

রেডি ৰ তোমার ক্রোধের ভয়, না বলিল সে-সম 

এখনে এতেব পরমাদ | 
পড়িল অশ্থর কংস. উল্লাসিত বহুবংশ, কংস রায় আদি করি, ূ অই্টতাইর না 

পরম আনন্দ স্থরপুরী। করুণ! করয়ে সেই সব।  . 
শুনিয়া মাহষীগণ, পরম আকুল মন, | যেই গুনে ভণে ইহা, ক্ষণমাভ মনি 

ূ 

চর আঁচম্থিতে ষেন নিধি চুরি রি সেই ধন্য রচিল মাধব । কপালে মারিয়া ঘা, ঘন করে হা হা, | 
নয়ন সলিলে তিতে গা । ূ 

মুক্তকেশ বসন, পবন বেগে আগমন, ্ 

ভূমি তিলে নাহি পড়ে পাঁ॥ 



শির. 

বন্থদেব-দললী উদ্ধার | 

কপার স।গর শ্রীনিবাস । 

রিপু রমণীরে কিহ্ ধরিলা আশ্বাস ॥ 

বেদ বিধি আছে যেন হামচিত ধন্ব | 

তারে আদেশিল প্রত দতিকুল কম ॥ 

নক জ্রনন* দহ আনায়া। এখন । 

অবিলম্বে করিলা ত'হাঁর বন্ধন মোচন ॥ 

 হুরষিত হদ্্য! সহোঁদব ঢুই 

; চরণ বন্দন কৈল ধরণী লোটাই ॥ 

ভাঁই 

বন্ছদেব দৈবকী সশঙ্ক ঢুইজন । 

পুত্র বুদ্ধি করিয়া না দিল আলিঙ্গন ॥ 

দেখিয়া বিকরুম বল আপন নয়নে । 

: চিনিল পরমানন্দে জন্মিল গেআনে ॥ 

: প্প্রভূর মায়ার কথা না যায় কথন । 

ভুবন মোহন মায়া পাঁতিলা তখন ॥ 

ক্ষরজোড়ে পরম সাদরে ছুই ভাই। 
বিনয় প্রণত হয়া! বসি সেই ঠাই ॥ 
শুন শুল জননী জনক মহাশয় । 

নিজ নিবেদন কিছু করি এ সময় । 
&শশব কৈশোর পৌগণ্ড তিন কালে। 

আালিতে পালিতে পুত্র না পাইলে ভালে ॥ 
দৈব বিরোধী হৈল তোমার 'অভিলাষ। 

হতভাগ্য আমি সব বঞ্চি পরবাস । 

্ বাপের ঘর পুত্র বত 5ঃখ পায়। 

লে সেসব ধার শোধন না যায় ॥ 

হনে গুরুজন সেবা তনধন গত। 

ভকত হইয়া! সেব! না করে সদত ॥ 

সই পাপ শদীরে পুণোর নাহি অংশ 

ঢরত শরীর হয়া খায় নিজ মাংস ॥ 

ইশেষ দেখিস! যেব! বৃদ্ধ বাপ মায়। 

শ্িব্রতা রমণীর বালক তনয় ॥ 

ূ 

ূ 
্ 
ূ 

ৰ 
ৃ 

ৃ 

শ্রীক-মঙ্গল। 

গুরুবিপ্র না ভজে সে অঁপন সাধনে । 

জীবন দশার় মৃত্যু সেই পাপ জুনে ॥ 

কংসের কারণে হে আনি পুণাহীন। 

বুথার় কেবল গেঃডাইল এতদিন ॥ 

প্রসন্ন হইনা মোরে ক্ষম অপরাধ। 

ক্লুপার সাগর দুহে করিবে প্রসাদ ॥ 

৷ মাপার নরশরীর গোবিন্দ হলধর। 

তার মুখে শুনি এত মোভন উত্তর ॥ 

৷ বস্তদেব দৈবকী পড়িয়া গেল ভোলে। 

২ সপ ১ শি ৩ স্পা ০৯ ৭ পসিপাশিসিত ২:4০ ভি সই! 

শত পপি পপ শী পি 5০০ 

পোপাসপিশীপীপা পা পিপি ৩ পি শী ছি শা ৩ 

ৃ 
ূ 
র 

ূ 

মারায় মোহিত হ্যা পুত্র ঠকিল কোলে 

মাতিয়! গোবিন্দরসে দিলা আলিঙ্গন ! 

প্রেমধার বহে তন্ত করিল সেচন ॥ 

স্সেহ ভাবে হৈল হে কঠ বিরোধন । 

চিত্ত উত্তরোল মুখে ন! স্মুরে বচন ॥ 

এইরূপে যাদব মোহিয়া বাপ মায়। 

বন্ধন দশার বেশ তুরিতে ঘুগায় ॥ 
চিরদিনে নখ দাড় হয়্যাছিল বন । 

নাপিত আনিয়া তাহা করিলা বপন ॥ 

স্থগন্ধি নারায়ণ তৈল পিঠালি আঙলা । 

মর্দন করিপ্লা অঙ্গের দূর কৈল মলা ॥ 

সুবর্ণ কলসী পুরি স্থুবাসিত জলে! 

' সর্কৌধধি সঠিত মস্তকে তুল ঢালে ॥ 

দিব্য বসন চারুমণি অভরণ। 

খঘুচিল বাদ্ধক হছে কা মনী মোহন ॥ 

দিব্য অন্ন পান দিয়! করাইল ভোজন! 

বিচিত্র পালস্ক শেজে করাইল শয়ন ॥ 

নৃতা গীত বাজনা রঞ্জিত পুর মাঝে । 

জনক জননী দোহা লয়্যা যছুরাজে ॥ 

হরিষে আপন গৃহে করিলা প্রবেশ। 

শুধিলা পুত্রের কাজ নাহি অবশেষ ॥ 

পাটশ্ন্য নৃপতি দেখিক্সা ঘছুরার । 

আপনি নহিব রাঁজ। ভাবিল হয় 



বন্থদেব-দেবকী উদ্ধীর। 

উগ্রসেল মাতামহে করিব নৃপতি। 

এই সব যুক্তি মনে কলা যহুপতি । 
তবে সম্বোধিয়া উগ্রসেন মাতামহে । 

যাদব গোষ্ঠীর মাঝে নিজ কথা কহে ॥ 

যজাতি রাজার হেন আছয়ে বচন । 

যছুবংশে না বসিব নৃপ সিংহাসন | 

তেঞ্ি" আম' সভারে উচিত নহে কার্ষ্য ৷ 

তোমার অধিক কেবা জাঁনে রাজকাধ্য ॥ 

পুরুষে আছিলা অধিকারী ক্ষিতিথণ্ডে। 

এখনে নৃপতি হয়্যা ধর নিজ দণ্ডে ॥ 

কহিল স্ুর্ঘ্ট কথা না করিহ মিছা । 
বিশেষে তোমারে প্রজাগণের বড় ইচ্ছা ॥ 

আমি তেন দৌহিত্র তোমার আছি অন্গকুল। 
স্বর্গ মর্ভা পাতাল জানিহ করতল ॥ 

তুমি রাজা হয়া কর প্রজার পালন। 
সুনির বন আমি না করি লঙ্বন ॥ 

এতেক বলিয়! প্রভূ সেবক-বৎসল। 

রাজ্য অভিষেক দিলা অখিল মগুল ॥ 

যতেক সম্তাপ লোকে দিল কংসানর। 

হাঁস পরিহাসে সব করাইল দূর ॥ 
যছু ভোজ অন্ধক বংশের বন্ধু জ্ঞাতি। 

নান! মনস্তাপ পাইফ়াছিল নানা ভাতি ॥ 

'আশ্বাস মমত্ব দিয়া আনি সভাকায় । 

খনে জনে বাড়াই! ধুইল মথুরায় ॥ 
রামকৃষ্জ বাছবলে মথুরার লোক । 

পরম আনন্দ মনে যেন স্ুরলোক ॥ 

সে চাদ বদন হান্ত সুধারস পানে । 
বুড়াবুড়ী লে।ক হৈল যুবক দন্মানে ॥ 

কি আর কইব কথ! এই অন্থমান। 
নুখিলাম বৈকুঠ লমান সুখস্থান। 
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত | 

'ীকষমঙগল ছিজ মাধব-রচিত । . 

১৫২৩ 

সৃহই রাগ । 

কংস বধি প্রভু খণ্ডাইল ক্ষিতিভার। 

বন্রদেব দৈবকীর করিল উদ্ধার ॥ 

উগ্রসেনে বাঁজ্য দিয়া পরম হরিষে | 

নন্দের নিকটে আসি মিলিলেন শেষে ॥ 

বলিতে লাগিলা কিছু স্থপ্রিয় বচন। 

প্রেম আনন্দে রঙ্গে দিয়া আলিঙ্গন ॥ 

তুমি নেহ জনক যশোদা মেহ মা। 

যতেক করিলা দয়া কি কহিব তা। 

জনম অবধি পুষিল1 এত দিন। 

কোটি জন্মে শোধিতে নারিব দেই খণ ॥ 

ছুঃথ না ভাবিহ মনে লয়্যা গোপগণ। 

পরম আনন্দে ঘরে করহ গমন ॥ 

এই সব জ্ঞাতি বন্ধু স্থপ্রীত করিয়1। 

তবে সে দেখিব তে।মাসভা! তথ' গিয়া ॥ 

এব মোহন বাক্যে তুষি নন্দঘোষে ॥ 

| বস্ত্র জলঙ্কারে পুজ। করিল! বিশেষে ॥ 

ূ রড়িয়া যাইতে পুত্রে নাহি লয় মন। 

| অবশেষে কোল দিয় ভুঙিল ক্রন্দন 

শুন শুন অএ পুত্র ভূমি সর্বধন। 

তোমা ছাড়ি কোনরূপে ধরিব জীবন ॥ 

কহিল কেমন কথা করাইলে অস্থিরে | 

থাকিব তোমার কাছে না যাইব ঘরে ॥. 

কোন স্থুথে ঘরে যাব দেখিব গিয়া কাছে ॥ 

৷ কি বলিয়া প্রবোধ করিব তোমার মায়ে & 

1 এ বোল শুনিয়া কৃষ্ণ বড় স্েহমতি। 
: ভক্তি প্রণতি করি করজোড়ে সৃতি & 

র পুনরপি আলিঙ্গন দিয়া ঘনেঘন। 

আপন মায়ায় শেষে করাইল মোহন ॥ 

ৃ জনে জলে গোপগণে কৈল নিয়োজিত । ৮ 

১ পিশপা্্পোপাশন্রা শীট শিপ পপি পপ 

০৬ ৯০০৩০ শি িশিতশী শি তা শি পাশ পাপা ৮ 

পা পাপ পাপ সপ পাপ পা ১ পাপ এ ০ পপ পা পীপপিসপাপ্পপ পাশপীপ সা স্পীপাপি তিতা ও 



১৫৪ 

শ্রীভূর বচন কু না যায় খণ্ডন । 

নন্দ লক্্যা গোকুলে চলিল গোপগণ । 

শুন শুন অরে ভাই হয়া একচিত। 

শ্রীরুঞ্খমঙগল দ্বিজ মাধব-রচি ত ॥ 

বরাছী রাগ! 

বর নাহি লয় গোপী অন্ন নাতি খায়। 

নিদ্রা নান্দি অভনিশ পথপানে চায় ॥ 

দেখিয়া গোকুল পতি পুছে জনে জন। 

কহ কি আইসে প্রন্ত কমললো5ন ॥ 

বার্তা কহ অয়ে নন্দ কানাই বলাই কতদূর । 
আর কতক্ষণে শালিব প্রবেশিব পুর ॥ 

আবাল বৃদ্ধয় গিয়াছিলা গোপগণ। 

একএকে ঘরে সনে করিল গমন ॥ 

তমু চাদমুধের নহিন দরশন | 

কি আর সম্তাপ মোর ন। রহে জীবন । 

_ ফূত পাঠাইয়। লর়্যা গেল কংসরায়। 

মিথ্যা না বলিহছ কোন হেত অছে তার ॥ 

নহে বা রসিক সেই নাগর মুবারি 

মধুপুরী রিল পাইয়া বর নারী ॥ 

যশোদ! বলেন নন্দ তুমি নিদারুণ । 

পশ্চাৎ এডিক়। পুত্র আইলা কি কারণ ॥ 

দ্বিজ মাধব কহে বোল নাহি নন্দে। 

বাপ বাপ বলিয়! মাথায় ভাথে কান্দে ॥ 

পয়ার। 

তবে গোপগণ মুখে শুনিল বচন । 

কংস নিধন কৈল কমললোচন। 

আপনার নয়ানে দেখিল বিদ্যমান । 

যততেক কৌতুকে তার নাহি পরিমাণ ॥ 

প্রথমে মথুরাপুরী করিলা প্রবেশ। 

দেখিতে সকল শ্লোক ধাইল বিশেষ ॥ 

1 

দিন কখে। বহি আমি যাইব 

জীরুষ্ণ-মজল । 

নগর ভ্রমণ রঙ্গে বলাই সহিত । 

রজক বধিষ্বা বস্ত্র পরিলা তুরিত ॥' 

তন্রবায় আনিসম়্া করিল নানাবেশ। 

সুদাম আনিঞা মালা দিল অবশেষ ৪" 

কুবুজীর গন্ধপরি করিল! প্রসাদ । 
ধনুক ভাঙ্গিল তথ! বড়ই বিবাদ ॥ 

রজনী বঞ্চিল নির! যত দিজগণ । 

প্রভাতে করিল যুক্তি ভাই দুইঙ্জন ॥- 

রাজন্বারে [গয়1 তবে দিল দর্শন ।. 

 কুবলয় হস্তী মারি এক্ত বিভুষণ । 

রঙ্গ ভূমি প্রবেশিয়া চল্প যুদ্ধে মন। 

 চাণুর মুষ্টিক আদি মারে পঞ্চজন । 

। অবশেষে মঞ্চ হৈতে পাড়ে কংসরায় 1. 

ধরিয়া চুলের মুষ্টি বধিলেন ঠায় ॥ 

 কঙ্ধ কঙ্কণ আদি তার অষ্ট হাই! 

আদসিনা রমণীগণ কান্দিল তথাই ॥ 

 সম্ুদেব দৈবকী দেখিনা বাপ মার়। 

| বড়ই আনন্দ করি ছাঁড়াইল তার ॥ 

 উগ্রসেনে রাংঞ্য দিয়; হরধিত মন। 

' ঘোসের নিকটে মাসি মিলিব তখন ॥ 

তুমি সেজনক মোগ যশোদ সে ম!। 

 ধরেেক পালন টৈলে কি কহিব তা? 

না কর বিশ্বাস, ঘরে লয়্য' গোপগণ । 

পরম সানন্দে সভে করহ গমন ॥ 

তথান্স। 

দেখিব জননী আরবি কহিল নিশ্চয় ॥ 
। এতঠেক বলিয়া নন্দে দেল কোল দিয়! ! 

পাঠাইল এথা কারে আনন্দিত হয্য! ॥ 

। আপনি থাকিল নিজ বাঁপ মায়ের প!শে ? 

. এ বোল শুনয়া সভে হইল হুতাশে ॥ 

। জনে জনে কান্দিয়! বিল গোপীগণ । 

(বিশেষে তাহার কিছু করিব রচন ॥ . .. 



রেহিণী আনিতে দূত প্রেরণ।। ১৫" 

শুন শুন অরে ভাই হয়)! একচিত। 
গীকষমঙ্গল দ্বিজ মাঁধব-রচিত ॥ 

শিল্ধুড়! রাগ । 

রজনী দিবস ঘোর চৌদিকে অন্ধকার | 
এ ঘর বাহির সকল অন্ধকার ॥ 

কহ কহ মাই কাহ্. গেলে পাব পিউ। 
সাহার বিব্হে মোর নাহ রহে জীউ £ 
দুরে ওদন নীর না রুচে বয়ানে। 

গানে মাধব নিদ্রা নাছিক নয়ানে ॥ 

- পূরবী রাগ। 

ফন! নিরমল, স:লল মনোহর, : 

তীর পুজিনে শুন খেলা । 

(ব'রন্দা বিপিন, নীপ আদি মোহন, । 

বিহগ যুছু দুর গেলা ॥ 

অবহু যাদব বিনে, গোকুলে হীনশোহা, 

সঁ সঁ চে 

ন-ভ ছাদন বান্ধন. দোহন মন্থন, 

বেণু বিষাণ মনো মেতা ॥ 

সোপ গোপীগণ, ঘরে ঘরে রোদন, : 

গোধন গোঠে নাকি যায় । 

গানে মাধব, পুরিল সাধব, 
সোহি জীবন যহ্রায় ॥ 

রোহিণী আনিতে দত প্রেরণ। 

ভবে বস্ুছেৰ এথা আপন নিলয় । 

রোহিলী আনিতে যুক্তি করিল হৃদয়। 

বিচিত্র পালক্কী সঙ্গে দাস দাসীগণ। 

প্রধান. করিস দিল কুলের জ্রাঙ্গণ ॥ 

৮ 

ব্রজপুরে আসি সভে করিল প্রবেশ। 

নন্দ ঘোষ স্থানে কথা কহিল বিশেষ ॥ 

তবে ত আতিথ্য ঘরে করিল সাদরে । 

: গোৌরৰ করাক়্যা রহাইল সভাঁকারে ॥ 

রজনী প্রভাতে ধর্ধু কর সমর্পিরা। 

লড় লড় ঠাকুরাণী বল্ছে ডাকির! ॥ 

তবেত হরিষে যাত্রা করল রোহিণী। 

বণোদার মুখ চাল়্যা করিল মেলানি ॥ 

সঘনে নিশ্বীস ছাড়ে চক্ষে পড়ে পানী । 

কান্দিতে কান্দিতে কথা কহে নন্দরাণী £* 

শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত। 
 ট্রকুষ্চমঙ্গল দ্বিজ মাধৰ-রচিত ॥ 

পে বি 

নুহই রাগ। 

একে হরি বিহনে আকুল নন্দরাণী। 

আরে ছাড়ি যায় ঘরের গৃহিণী ॥ 

 শুগ্ত হৈল মন্দির নাহিন্ত দোসর । 
কি দেখি ধরিব প্রাণ নয়ন অঝোর ॥ 

 চলিল! রোহিণী দেব আপনার পুরী। 

বিলাপ করিয়। কান্দে শোপা সুন্দরী | 

' এক ঠাই ছুই বহিনী ছিলাম এত দিন । 

ইহাতে বিধাতা কেন টৈকল ভিন ভিন।, 

. পুত্র লতন্যা পুণ্যবতী বঞ্চিবেক স্থখে। 
' মুঝ্গি অভাগিনী সে পুড়িব মনোহুখে॥ 

' গলায় কাঁটারি দেও কিবা খাও বিষে । 
জলে ভর করে! কিবা অনলে প্রবেশে 1... 

তবে সে সন্তাপ হুখ খণ্ডে অভাগীরে ! 

নহে কি বাইব আর এ পাপ মন্দিরে $ 
রাজীর ক্রন্দন শুনি ষ্ত গোপগশে। 
' অধিক পড়িল রোল না শুনি শ্রবণে 1... 
 স্বিজ মাধৰ কহে ব্যথিত রোহিণী। 
| ঘন উলটিক়া চাহে চক্ষে পড়ে পানী" 

পপি পপি ২ ০ সপ ১৯০ এ ৩৩৩৩৮ ৩ র্ 



১৪৬ | শীকষ-মঙ্গল। | 

ৃ পয়ার ॥ 

' পুনরপি রোহিণী আইল নিজ পুরে । 
_ পতিরে প্রণাম করি গেল নিজ ঘরে ॥ 

“দৈবকী সহিত তথা হল দরশন। 

. আপনার পুরে বঞ্চে সানম্দিত মন ॥ 

-হুরষিতে বস্গদেব আপন মন্দিরে | 

পুরোহিত গর্গ মুনি আনিল সত্বরে । 

বিবিধ প্রক|রে পুত্র রাম দামোদরে । 
'শুভ উপনয়ন করিল কুলাচাঁরে ॥ 

বেদ অনুসারে ধন্ম ক্ধ সম!পিয়! । 

পাদা আদি যথা বিধি ব্রাহ্মণ অচ্চিয় ॥ 

' স্কনক বদন মালা রত্ব আভরণে । 

,ধেনু দক্ষিণা আদি দিলেন ব্রাঙ্গণে | 
কচ জন্ম সময় পুরুবে কারাগারে । 
ৃ মানসিক ভাবে দাঁন কর্যাছিল যারে ॥ 

নুন্দর দেখিক্া আনি অযুতেক গাই । 
পরতেখে দ্বিজেরে দিলেন সেই ঠাই । 

স্ভবে ব্রহ্মচারী হয়্যা গেলা রাম হরি । 

"গুরু শাস্তিপন ঘরে অবস্তী নগরী ॥ 

খ্মতি শান্ত অতি দ:ন্ত গুরু ভক্তি পর । 

দেখিয়া সম্তষ্ট মুনি ছুই সহোদর ॥ 

নিশ্খল হৃদর বিচক্ষণ শাস্তিপন | 

দেব বুদ্ধি করি বিদ্য। কহে শুদ্ধ মন ॥ 
বআগে বেদ উচ্চারণ করিল। প্রলঙ্গে । 
ৰারেক শ্রবণে দ্হে ধরি রহ রঙ্গে । 

সব সাধন বেদ ধর্ম রাজনীভি। 

ক্টায় দর্শন ছয় মীমাংস! প্রভৃতি ॥ 

একে বারে সর্ব শাস্ত্রে করিলেন ছৃষ্টি 
চৌহত্তি দিবসে বিদ্যা পড়িল চৌফটি 
ফ্লানিল সকল শান্তর ব্দমন্ত্র শিক্ষা । 

জাপনি সর্বজ্জ বড় কি তার প্রতীক্ষা । 

৷ সর্ববিদ্যা সম্পূর্ণ সব্ব অন্তর্যামী। 

৷ লোক ব্যবহার কৃষ্ণ সর্ব পথগামী ॥ 
্ গুরু বিদ্যমানে তবে বলি ছুইভাই। 

ৰ কি দক্ষিণা দিব আজ্ঞা করহ গোসাঞ্ি ॥ 

৷ হরষিত মুনিবর ব্রাহ্মণী সহিত । 
। করিল সুদৃঢ় যুক্তি বিচার উচিত ॥ 

. নররূপ ধরি এই ছুই সহোদর । 

জানিল ঞ্হার নাহি সাধোর তুফর ॥ 

৷ নিশ্চয় করিল দান না লইব আর । 

৷ মাঁগিব আপন পুত্র মইল কুন'র ॥ 
কেবল শৈশবে পুত্র মইল আমার । 
তত! আনি দিবে এই দক্ষিণ আমার ॥ 

গুরুর বচনে হছে করি অঙ্গীকার | 

রথে চড়ি লড়িলা দ্হে কূপ অবতার ॥ 

সমুদ্রের কুলে চেষ্ট! আর অতিবেগে। 

, উঠিল সমুদ্র ভেট লনা তার আগে ॥ 

 প্রণত শরীর সিন্ধু দেখিয়া গোপাল । 

গুরু সম্বিধানে তারে কহিল! তৎকাল ॥ 

তোমার তরঙ্গে মোর গুরুর নন্দন্। 

ডুবয়া মর্যাছে তাহা আনিবে এখন ॥ 

সশঙ্ক হৃদয় 1সন্ধু বলে জোড়গাথে। 
নিবেদন কর গোসাঞ্ঞ শুন যছুনাথে ॥ 

 পঞ্চজন্ নামে দৈত্য শঙ্খরূপ-ধর। 

 আছয়ে দুরস্ত এই জলের ভিতর ॥ 

। সেই হরিয়াছে তোমার গুরুর কুমার | 
। মোর দোষ নাহি গোসাঞ্রি এই সারোদ্ধার ॥ 

: এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ প্রবেশিল জলে। 
| অবিলম্বে অনুর মারিলা' অবহেলে॥ 
৷ উদর চিরিয়া শিশু না দেখি উদরে। 

ৃ শঙ্খ লয়্যা উঠে রথে করুণ! সাগরে ॥ 

ধমনী নামে আছে শননের পুরী । 

সত্বরে ত গিয়া তথা শঙ্খ ধ্বনি করি।? 

শা ২ম ০০৮০০ ৯৮ 



উদ্ববের ব্রজে গমন । 

নয়৷ শঙ্খের ধবনি আ-সরা কৃতাত্ত। 

প্রণতি ভকতি স্ত্বতি করিল নিতাত্ত ॥ 

লীল! অবতার তুমি ভূতের বিনাশ। 
কোন সন্বিধান গোসাঞ্ি করিবে প্রকাশ ॥ 

বলিতে লাগিল! কিছু শুন ধর্্রাজ । 

সাধিব তোমার ঠাঁঞ্ আছে এক কাজা। 

সুনি পুত্র মারি তুমি আনিল্লাছ এথা। 

নিজ ধর্ম লাগিয়া সে উচিত ব্যবস্থা | 

আমার আজ্ঞায় আন নাহি কোন দোষ । 

শীপ্বরগতি আন গুরু করাইব সন্তোষ ॥ 

প্রভুর বচন কতু না যায় খণ্ডন। 

আপন ইচ্ছায় কর্ত্ম যে করে বখন॥ 

কোথায় গরল হয় অমুত সমান । 

অমিঞ। গরল হয় যথা যোগ্য স্থান ॥ 

তবে ধর্মরাজ আনি দিল দ্বিজ-স্থৃত। 

রথ আরোহণে হঁহে লড়িল তুরিত॥ 

প্রসন্ন বদন সেই ব্রিলোকোর নাথ। 
গুরুর আনিয়া পুত্র দিল হাথে হাঁথ ॥ 

পুনরপি ৰলেন কৃষ্ গুণের নিধান । 

আর কি করিব গোসা“এ কর সম্িধান॥ 

পরম হরিষে গুরু করি পরিহার । 

তুমি মহাশয় ইহে শিষ্য আমার ॥ 

তাহাতে মাগিতে আর নাহি অবশেষ । 

আছুক তোমার স্বস্তি চল নিজ দেশ ॥ 

গুরু সম্থিধানে রথে করিয়া বিজয় । 

শঙ্ঘধবনি করিয়া চলি! নিজালয় ॥ 

পবন গমনে তবে আইলা মথুরায় । 

দেখিয়া পুরীর লাক আনন্দিত হয় ॥ 

পুনরপি পায় যেন হার1ইল ধন। 

উলসিত বাপ মা হরযিত মন 

চুনালিঙ্গন দিয়া আনি ছুই পো। [ও 
হরষিত বাপ মা চক্ষে পড়ে লে ॥ 

১৫৬৪ 

_সন্বরে আসিয়৷ প্রভু করি শঙ্খধবনি | 

ূ হরধিত জ্ঞাতি বন্ধু ধার তাহ শুর্পধি ॥- 

| তবে গোপিকার প্রেম ম্মরিয়া যাদব! 

৷ দ্রুত করি ব্রজপুরে পাঠায় উদ্ধব ॥ 

। শুন শুন অরে ভাই হয্্যা একচিত ! 
] 

! শ্রীরুষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত। 
| 

| 
ৃ ীরাগ। 

করে কর ধর হরি করয়ে মিনতি । 

প্রাণের দোসর সখ উদ্ধবের প্রতি ॥ 

উদ্ধব যাবে গোকুল পুরী রহি ঘরে ঘর 

| ভেটিবে সকল প্রিয়সখী সহচর ॥ 

ৃ ন্নেহ মাতা বশোদা জনক নন ঘোষ। 

| পরম সম্তোঁষে হছুহছা করাবে সস্তোষ ॥ 

। আমার সংবাদ করিবে পরম ওষধি | 

ূ হুরিব কাতরে গোপী বিরহ বেআধি £ 

ূ সব পরিহরি গোপী আম! কৈল সার । 

| অবই বিয়োগে প্রাণ ধরে কিবা আর 1 

ৃ ষে মধু কারণে তেজে লোক ধদ্ধাচার । 

ূ হামু তার শরণ মাধব কহে সার ॥ 

[ মস 

ূ উদ্ধবের ত্রজে গমন ॥ 
ৰ পরার । 

বারে বারে বলে হরি করুণ! সাগর । 

1 না কর বিলম্ব সখা লড়হ সত্ব ॥ 

আমাগত বিহার আপন প্রাণ পণ ॥ 

জীয়ে বা না জীয়ে তন্থ সব গোপীগণ & 

জানিবে যতনে তাহা করিয়! ভায়ন। 
ৰ ধরয়ে. হিয়াড়া স্থথে সংবাদ কারণ ॥ 

1 আপনি দিবস কথো রহিরা তথায় 

প্রবোধ দংবাদ করি আসিবে এখার & 



১৮ 

ভকত উদ্ধব আজ্ঞ! পার্যা মনোনীতে। 
ন্লড়িল সংবাদ ল্য চড়ি গিব্যরথে ॥ 

স্ছূর্যা অস্তগত যবে রজনী সময় । 
“পুরে প্রৰেশিল গিয়া! হেনই সময় ॥ 

থাই ধাই পাল যত যায় ঘরে ঘর। 
ভাহ।র ধুলায় অঙ্গ হইল ধুসর ॥ 
সহজে স্ন্নর বত গোকুল নগরী । 
'স্থানে স্থানে নানা রূপ অতি মনোহারী ॥ 

'€কোথাহ বৃষভ বুক্ধে মত্ত মহারব। 

কোথাহ রষভ পালে ধায় ধেজসব ॥ 

'কোথাহ বংশীর নাদ করে শিশুগণ। 

'কোথাহ দোহন শব্দ শুনি ঘনেঘন ॥ 

বানর গুণ গাথা স্মডরি "্মডরি ; 

বরে ঘরে গীভ গার স্থবেশ আভীরী॥ 

গোঠ মাঝে শিশুগণ পোভে স্থশোভিত । 

ঘরে ঘরে ধূপন্দীপ সন্ধ্যা নিয়োজিত ॥ 
অওয়াস নিকট মনোহর উপবনে। 
সরোবরে শতপত্র নানা পক্ষগণে ॥ 

এই সব দরশনে কৌতুকে হষ্টমতি । 
মলিলা উদ্ধব নন্দ গৃহে মন্দ গতি ॥ 

হুর্লভ কৃষ্ণের সখা দেখি ব্রজপতি । 
প্রেমে আলিঙ্গন দিলা অন্তরে ভকতি ॥ 

ভুলভ অতিথি পায়্যা হুষ্ট ব্রজপতি । 

রুষ্ণবুদ্ধ্যে ঠকল পুজা! যেন আছে নীতি ॥ 

ভোজন করায়্যা শ্রম খাগ্ডাই শরনে । 

জক্ঞাসে বচন তবে পাদ সন্বাহনে ॥ 

কহ মহাশয় সথা বস্তুদেব এবে। 

কুশলে নিবসে গুহে স্বপুত্র বান্ধবে ॥ 

যহবংশের ভাগ্যে সেই রিপু কংসাম্তর | 

মইল আপন পাপে ভয় গেল দূর ॥ 
জনক জননী গোপ গোপিকা গোধন। 
ম্মঙরি'কি কালু এবে গিরি গোবদ্ধন ॥ 

শ্বীকহঃ-মঙগঞ। 

দাবাগ্নি প্রভৃতি মৃত্যু হইতে আমি সব। 
নিজগণ করি যত রাখিল যাদব ॥ 

এসব চরিত যার হদিত ভাষিত। 

তাবিতে ভাবিতে ঘন ব্যাকুল হয় চিত ॥ 

। সেইত কানন গিরি বত কেলি স্থানে। 

। দেখিতে শুনিতে ঘন ঘন উড়ে প্রাণে । 

' কেবল দেবের কাধ্য সাধন কারণ । 
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পি শপ শি ীশীশীশ শসা নাচাশটি 

এথায় আছিল! স্থরমণি ুইজন ॥ 

গর্গমুনি আসি ফত কহিল বচন। 

দেখিয়া! আইল তাহা আপন নরন।॥ 

কস আদি দৈত্য ছিংসি মথুর! নগরে । 

পৃতন! প্রচত্তি বধ ষত নিজ্গপুরে ॥ 

কহিতে কঠিতে নন্দ এতেক বচন। 

প্রেমধারা বহে আখি তঙ্গ অচেতন ॥ 

তবে স্েহ যশোদ1 জননী হুঃখমতি । 

বিনার়্যা বিনায়্য কান্দে আকৃতি প্রকৃতি ॥ 

শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত। 

। শীকষ্মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

বড়াড। রাগ । 

আছিল আবাল হরি কোলের ভিতর । 

চাকু চুঙ্বনে স্তন দিল নিরন্তর ॥ 

 অঙ্গনা প্রাঙ্গণা ঘর পূরিয়া সদায়। 

করিল বতেক কেলি পোড়ে বাপ মায় ॥ 

দেখিয়া কঝ্ের প্রত বলে নন্দরাণী। 

আর কি আসিব পুত্র স্ম$রি জননী ॥ 

দি ছুপ্ধ নবনীত খায় ক্ষীর লাড়। 

ধরিয়া বিচিত্র বেশ লয়্যা সব খেড়ু ॥ 

শিক্গা বেণু পুরিয়াত রাখে বৎস ধেছ। 

। প্রাণ হরি সেহ দূরে পুরে থয়্যা তু ॥ 

. যমুনা পুলিনে নীপতলে তরুমুলে। 

গোপ্শিশু সঙ্গে অহনিশ কুতুহলে ॥ 



উদ্ধযের ব্রজে গমন | 

"আছুক আনের কাজ সেই মুগপাখী। 
তাগন ৰিরহে এবে কব! তন্গরাখি | 

শানে মাধব শুন ধশোদা স্থন্দহী। 
'ক্তিভাবে থাক পুত্র্কাব পরিহরি ॥ 

পয়ার | 

'দৈবকী নন্দন সেই গুপত :গ্লাপাল। 

'বায়ল বাসায় পিক থ।কে কত কাল । 

নন্দ যশাদার কঝে। দেখি অনুরাগ | 

বলতে লাগিল সে উদ্ধব মহাভাগ ॥ 

শুন শুন মা ব্রঙ্গপতি মহামতি । 

তোমা ছভার সম শ্রাধ্য কেবা নরঙ্গতি ॥ 

অধিল ভূৰন গুরু প্রতু নারায়ণ। 
'অহনিশ তার প্রতি তোমার ভাবন ॥ 

বার পাঁপপদ্ম নর মরণ সময়। 

(তিলেক চিন্তিলে মনে হয় ব্রক্মময় ॥ 

সে হেন কারণ নর তনু সনাতন। 

একমনে ভাঘিগাছ কি আর কথন ॥ 

আপিবার বেলা যে বলিলা আমারে । 
ঘাইব পশ্চাৎ আমি গোকুল নগরে ॥ 

£স সব বাক্যের ভেদ ভার্গিল এখন। 

গাঠাইয়া দিলা আমা কমললোঁচন ॥ 

[বিফণ বিষা? এড স্থির কর মতি। 

কতি সাবধানে হের কর অবগতি । 

শুন শুন অরে ভাই হ্যা একচিত । 

শক -মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

| সত্ব রজ তম এই, 

০৯০ ০০ ৩ সপ সপ পাপা 

| নাহি তার আপুপর, 

ৃ নাতি মাতা না হ পিতা, 

তেজ শোক ব্রক্গপতি, 

ৰ সর্ব তে অন্তর্ষামী, 

৷ তমু সেই কপাসেতু, ] 

। স্বয়ং পরম বিভু, 

 যতেক সচরচির, 

 ষুগে যুগে নিরন্তর, 

১৫৯, 

করুণ রাগ। 

শুন নন্দ সাবধানে, কছি নামি তব্বজ্ঞানে, 

জীব মাত্রে নিবলে গোশাঞ্রি। 

দার মধ্যে বি বেন, মন্থনে বিদিত তেন, 

ভক্তিভাবে দরশন পাই । 

নাহি তার একতর, 

নাহি মদ মান মৃত্যু জন্ম। 

নাহি পূত্র বনিতা 

নাহি লোক শ্রভাশ্বভ কর্ম ॥ 

যশোদা বিমল মতি, 

ভকত বিদূরে হরি নয়। 

এক নারায়ণ স্বামী, 

ভাবি দখ আপন হাদয়॥ 

শিষ্টজন ক্রীড়া হেতু, 
দুষ্টজন অনিষ্ট কারণে । 

গুণভেঙে তিন হই, 

স্য্টি স্থিতি প্রলয় নিদানে ॥ 
৷ নহে পে তোমার সত, অথিল আত্মজভূত 

জনক জননী নিজরূপ। 

এক নিরঞ্জন প্রভু, 

জানি তব মায়া ভাগুকুপ ॥ 

স্থুল সু্মু কলেবর, 

ভূত ভবিষ/ৎ বর্তমান 

ভাবি লোক আত্মপর, 

সেই সত্য মিথ্যা ভাব আন ॥ 

কহিতে এ সব কথা, রজনী প্রভাত তথা, 

শয্যা ছাড়িয়া গোপীগণে। | 

দীপ জ্ঞালি ঘরে ঘরে, বাস্তপুর্া অনুদারে, 

প্রবেশিলা দধির মন্থনে। 

দণ্ডপাঁশ টানে ঘন, বাসে ভূজ ক্কগ... 

চলিছে নিতদ্ব কু€ভার]।, . 



. গায় কষঃগুণ গীত, 

 দ্বিজ মাধব ভাষে, 

১ আপ 

 আলোল কুস্তল ভার, জলে মণি অলঙ্কার, 
বদনে কুম্ধুম রাগ সারা ॥ 

উঠে ধ্বনি গগন-মগুলে। 

সেই দিগে খণ্ডে অমঙ্গলে। 

অত পপি 

উদ্ধব-সহ গোপীগণের কথোপকথন । 

পয়ার। 

প্রসন্ন সকল দ্িগ রবির কিরণ । 

মন্থন এড়িয়া বাহির হৈল গোপীগণ ॥ 

নন্দঘোষ ছুআরে রথ দেখি আচম্বিত। 

কেবল ক্কণমনন মণি বিভূষিত ॥ 

ষে হরিম্না নিল গোপী প্রাণের বাধক। 

দেই বা অক্রুর আইল কংসের সাধক। 

পুন বাছড়িল আর কেমন কারণে। 

বুঝিল কারণ আম সভার নিধনে ॥ 
প্রকারে করায়্যা নিজ স্বামীর সংহার ) 

এ্রবে মাংদ পিও্ড ভার নিব গোঁপিকার ॥ 

এতেক বলিয়া সভে আছে বিদ্যমান । 
: হেন কালে উদ্ধব করিল ম্নান দান ॥ 

; সত্বরে আসিতে আছে গোপিকার পাশে । 

ক্কষ্ণের ভূষণ বেশ ধরিরা বিশেষে । 
কুষ্ণের বেশ দেখি ব্রজ সীমন্তিনী | 

পরম বিশ্মিত হয়া! «নে অনুমানি ॥ 

' কোথা হৈতে আইল এই পুরুষ রতন। 
কেবা পাঠ হল ইহা কেমন কারণ ॥ 

তি ক 
অদূরে আসিয়া দূত মিলিল যখন । 

গোবিন্দ সন্দেশ চেন জাপিল কখন। 

ন্স্িত লগ্ষিত শুভ বিঠি.মিঠি ভাষে। 

করিল.গৌরব আগু প্রির হরিদাসে ॥ 

দধি শব্দে স্রমিশ্রিত, 

যেই দ্িগে পরকাশে 

বলিতে লাগিল কিছু সঙ্গোপন স্থানে ।' 

| কৃষ্ণ উদ্দেশিয় কিছু নিজ অভিমানে । 

ূ 
কৃষ্ণ পারিষদ তুমি জানিল বিশেষ । 

| গোকুগে আইলে কিবা তাহার নিদেশ ॥ 
ূ নন্দঘোষ যশোদার করিতে পিরিতি। 

। ইহা! বহি কার্য আর ন! দেখি সম্প্রতি ॥ 
বন্ধুজন শ্নেহ বন্ধু তেজে কোন জন। 

| আছুক আনের কাজ নারে মুনিগণ ॥ 

মা বাপ অধিক বন্ধু কেবা কোথা আছে । 

আজন্ম সেবি:লে ধার শোধ না যায় বিশেষে ॥ 

অন্ত জন স্নেহ ষত কার্য নিবন্ধন । 

৷ কুহ্থম সহিত যেন মধুপ মিলন। 

| আপনার প্রয় জনে সভার ধতন। 

৷ অকারণে কারসনে নহে কোন জন 1. 

গণিকার আগে যেন পুরুষ নিধন। 

অবল দেখিয়া রাজা ছাড়ে প্রজাগণ 1 

বেদার্থ বুবিলে শিষ্য না মানে আচার্য। । 

যাজক দক্ষিণা পাইলে লে গৃহে কি কার্য ॥ 

নিষ্চাম পাদপে নাহি পড়ে পদি গণ । 

ভিক্ষা পাইলে অতিথের গৃহে কি যতন &. 

| মুগকুল থাকে কোথা পায়া! দগ্ধবন । 

ূ জার পতি ভুজি রাম! এড়ি স্বরমণ ॥ 

এসব বচন গোপী দূত সন্নিধানে। 

লোকাচার হরিল শরার অগেআনে ॥ 

কেবল গোবিন্দ গত কায় মন বাক্যে 

সঘন করুণ করি গুণগাথা লক্ষ্যে ॥ 

দৈবে আইল তথ! এক মধুকর। 
চরণ নিকটে তাহে দেখিয়া মুখর ॥ 

৷ সেইছলে রাধিকার অধিক ছুখমগি । 

বিরহ সন্তাপ কোপে কহে দূত প্রতি £ 

শুন শুন অরে ভাই, হয়া একচিত। 

ৰ জীকুষ্ণমঙ্গল দ্বিল মাধব-রচিত ॥ 

৮৮৩৩ শিপ শ্পসপা পতি পিপাসা পপ পিসি 

সিডি 

সপ পাশ তত পশিিশি শীিীিপী শীত 

এ পা পাশপাশি টিল পাত তত স্পা শিপীশসী পিপিপি? শী সী ০? পপর ৯৭০০ 



উদ্ধবের ব্রজে গমন । ১৬১" 

পীরাগ। 

তুইসে সতিনী কুচ বিলোলিত মাল। 
কুষ্কম পরাগ যুত মুখে বিশাল ॥ 
কৰই মাধব সেই মানিনী প্রসাদ । 
আসা যাদব তুম! দূত অনুবাদে ॥ 
চল চল মধুকর শঠ সইচর | 
রহ্ুক চাতুণী পদ পরশ না কর॥ 
শুনহে মধুপ কানু বড়ই বিগুণ। 
তিলএকে তুই সব ছাড়লি প্রস্থ ॥ 
তজহ্ চণ তার স্ত্রী অবুধিনী। 
লাভ লেশ মহা আর এসব গোপিনী ॥ 
কিগাওপি ষটপৰ আ' যছুনাথ। 

চিরদিন তনু মেরি ভেল আন বাত॥ 
কপট) রুচির হান অপাঙ্গ লোঁকনে । 
কমল। রমণী সম নাহি ত্রিভৃবনে ॥ 

দেবই চরণ রজ কমল! যাহার । 
পানে মাধব হামু গোপী কোন ছার ॥ 

সস শি 

পয়ার। 

গুপ্তিতে গুর্জিতে ভূঙ্গ গেল পাদ মূলে । 
তখনে অধিক বাম! কটু বাক্য বলে॥ 
সহজে বাচাল আসি নাহি বাস লাজ। 
'এড় পর্দ করে! মাথে কর কোন কাজ ॥ 

চাটুকার পটু তুমি জানিলাম ভালে । 
তোমার কি দোষ যে শিখাইল গোপাক্তে ॥ - 
আমার অগোচর নহে তার কোনরীতি। 
কহিতে দারুণ কর্ম মনে লাগে ভীতি ॥. 
লোক ধন্ম তেজির। ভজিল আঁ স্ব ৪. 
তনু তার দয়া ন হইল একলব ॥ 
আছুক এসব কথা শুন অন্ত গভ। 
লংসার বিখ। পাত তার পুরাতন হ যত ॥. 

টি লিলা 

রাম অবতারে তিহ ধরিয়া ধনুক | 

বালি রাঁজা বধিল! কেবল অনর্থক ॥ 
_ কামাতুর হয়্যা সীতা রমণীর পাকে! 

সূর্পণথ! রাক্ষসীর কাটিল কাণ নাকে ॥ 
দান দিয়া যত লিল বলি মহাঁশয়। 

নিলেন পাঁতাঁল পুরী ছরস্ত সদয় ॥ 
সে হেন ন্নেছের আর নাহি দেখি ফল। 

ধশভন হরে আর করয়ে পাগল।॥ 

বেকত এসব সর্ব জানে পাপ মন। 

৮০০ 

৭ ২৬ ্দ 

1 তবু পাসরিতে নারি তাহার করণ।॥ 
ৰ শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত। 
৷ শ্ীকষ্ঃমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

| বরাড়ী রাগ। . 

ূ হরিহরি রাম রাম মুঞ্ি। না জানেণ কি ককিসু 
| লোকধধ্ মজাইয়া,  ভজিল দারুণ পির, 
| তবু কথা নহে পাসরণ ॥ ধুয়! ॥ 

তাহার লীলামৃত, কোনহ ওষধি গত, 
তেজি বন্ধু বান্ধব দিলা মতি। 

লোভ মোহ বিবর্জিত, পক্ষ হে চারিভিত, 

ধায় পরমহংস গতি ॥ ও 
যতনে বান্ধিতে নিত, বাদ্ধিবাঁরে চা চিত্ত, 

ধরিয়া নৈরাশ দৃঢ় পাশে। 
সেহ মুঢ় ম্বতত্তর, .  অহনিশ নিরস্তর» 

ধায় পুরুব অভিলাষে॥ প্র 
ধরতে এ পাপ দেহা, এড়ানন! যাঁয নেহা 

শমন সে শহে অন্ুকূল। ক 

দ্বিজ মাধব কহে, রসিক যাদব রায়, ৃ 
অখিল নাটক একমৃল ॥ 



১৬২ 

_ গোগীদিগের কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞসা 
| ও ভ্রমর দৃত। 

পয়ার। 

উড়িয়া ভ্রমর দূর পড়া ক্ষণেক | 
পুনরপি আসিয়া পসল পরতেখ॥ 
কটু বাক্য এড়ি রামা বলে মিঠি মিঠি। 
প্রেমে আনন্দিত তনু ধারাগলে দিঠি ॥ 
শুন শুন প্রিয় সখা কহো সারোদ্ধার। 
বাহুড়িয়া কোন হেতু আইলে পুনর্বার | 
পাঠাইয়া দিল তোরে ছুল্লভ যদ্রুপতি। - 
সভারে হুল্ল ভ তুমি অতি শুদ্ধমতি ॥ 

যেবামনোরথ মাছে করহ প্রকাশ। 

আমা সভ1 নিতে কিবা আছে অভিলাষ ॥ 
আছিলাম বড় আশে এবে গেল দূর। 

নিরবধি কমল! নিবসে যাঁর উর । 
তার পাশে গোপী আর যাব কোন কাজে। 
নিজস্থান ত্যাগ আর. সর্বলোক লাঁজে। 

ছাড়িয়া.এসব কথা কহ অন্য বাত। 

কেমনে মথুরাপুরী ৰঞ্চে গোপীনাথ॥ 

কংসবধ করি হরি ব্রত্চারী হয়া । 

পরিবার গিয়াছিল টজ্যষ্ঠ ভাই লয়্যা ॥ 

তথাহৈতে পুন কি আইল নিজ পুর । 
ূ কহিয়1 এসব কথ! তাপ কর দুর ॥ 

₹ তাা শুনিবার আম! বড় হৈল ইচ্ছা। 

অনুগ্রহ বশে কিছু না কহিও মিছা ॥ 

সন শুন হরে ভাই হয়য একচিত। 

শ্রীকুষ্ণমঙ্গল খন মাধব-রণিত ॥ 

ট্রীরূক-অঞ্জল | 

সুহই রাগ। 

কহ সহচর হেন পুছি তের ঠাঁ।ই। 
যে ভাবে আভীরী গণ সঙ্গে গোবিন্দাই ॥. 
রজনী দিবসে যত বঞ্চিপেক রঙ্গ । 

| সে পব কথার কিছু করয়ে প্র গছ 

৷ উদ্ধব কহনা অবহু কানু রহে মধুপুরী । 

ূ জনক মন্দিরে ত্রজপুরে পাস্ুরি ॥ 
৷ শৈশবে বাড়াই নেহা! যৌবনে টুটাই। 

কে জানে কৈছন এত নির্দয় মাধাই ॥ 

নাহি ছাড়ে হিয়া মোর তনু প্রেমে অন্ধ । 

কার শিরে দিব হাথ অগুরু স্গন্ধ ॥ 

গুঁলহে উদ্ধব হের সেই ব্রজপুর : 

সে গোপী গোনালা সেই স্ুরতি বাছুর ॥ 

সে সব বিহারী শ্যান সেই রাত্রিদিন। 

কিছুই না ভায় এক কানাই বিহীন ॥ 

স্মঙরিতে গুণ তনু দহে অনুক্ষণ। 

কহন না যায় ছঃখে যত পোড়ে মন ॥ 

হাঁমুসম অভাগিনী নাহি তিন লোকে। 

দ্িজ মাধব কহে অস্ত নাহি শোকে ॥ 
সপ পপ পপ পপ পা 

বনন্ত রাগ । 

শুনিয়া বল্লবী মুখে দুখের কাহিনী। 

প্রিয় সহচরে মনে বলে ধনি ধনি ॥ 

ভকতি প্রণতি শির হয়া! পুটাঞ্জলি। 

৷ সজল নয়নে স্তুতি করি কুতৃহলী ॥ 

শুন শুন গুণবতী আভীম্ব ছুহিতা। 

হমি সব ধন্ত লোকে পরম পুজিতা ॥ 
তপ জপদান ধর্ম ধ্যান যত বিধি। 

স্বধাত্বাহা বযট-কার নিয়ম ভিবিধি ৪ 

রি নররারার 

টে 

সপ পা পি 2০. ২৯ ৯--০ ক 

৮ প 

| অশেষ প্রকারে এক হয়ি গুণ সাধি? 
লীলার পাইয় ছলে হুয়'ভ গুণনিধি ৬ 
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খন্ত ধন্য জীবন হৌবন ধন দেহা। প্রিয্সী গোপিনী দামী মগ্নভক্তি রসে। 

ককষ্ণ লাগি তেয়াগিলা পতি পুত্র গেহা ॥ আত্মভাব জ্ঞান তিলেক নাহি বাসে॥ 

হইল বিচ্ছেদ থেদ ৰড় ভাগ্যোদয়। । কোন কাজে মহাশয় কর বিড়ম্বন। 
যে হেতু অধিক প্রেম বাঢ়ে অতিশয় ॥ না সহে হৃদয়ে বিষ ভোমার বচন ॥ 

ক্রোধ অনুগ্রহে মোর খণ্ডাইলে ছুথ । বুঝিয়। কাজের গতি ন্রবৃদ্ধি উদ্ধব। 

দেখিঙ্গু একান্ত আজি প্রেম তন্থ সুখ ॥ পুনরশি বলি আর যে £বল যাদব ॥ 

গোবিন্দ সংবাদে গোপী সাস্থায় উদ্ধব। | দগ্জা করি তোমা সব থুইল নিজপুর : 

শ্রীভাগবত কথ। রচিল মাধব ॥ | স্নেহ বাড়াইবার তরে আইলাম এতদূর | 

নিকটে আপন নারী ধরে যেই ভাব। . 
্ দূরে ত থাকিলে তার কোটী গুণ লাভ ॥. 

স্মরণে ধেআনে মন মজাই সদায়। 

অটিরাতে পাবে আমা কহিল নিশ্চয় । 

শুন শুন জননী সব না ভাবিহ ব্যথা । বিশে যে সব নিশি গোডাইল! রাসে। 

র 
| 

গে।'পীগণের খের । 

আমারে ত পাঠাইল কহিবারে কথা ॥ বাড়িল অধিক তাহে রতি অভিলষে ॥ 

গণ কার্ধা সাধনে নাহিক অন্ত জন। কহিল সকল কথা করিয়া নিশ্চল। 

সক্ষেপে কহিল কথা আত্মনিবেদন ॥ মিছাই প্রাণের প্রিক্) নহিও বিকল ॥ 

সারোদ্ধার করি যত বলিল গোপালে। দূত মুখে শুনি এই শ্রভুর বচন । 
তোমা তাহা বিচ্ছেদ নাহিক কোন কালে ॥ | জন্মিল প্রতার কিছু স্থির কৈল মন ॥ 

যেন চগাঁচর জীবে বৈসে মহাভূত। আপনার দেহ যদি পড়িল স্মরণ । 

মন্তী জল হুতাশন অন্বর সংযুত ॥ কহিব।রে তখন লাগিল জনে জন ॥ 

যেন প্রাণ মন বুদ্ধি শরীরে আশ্রয়। কেহ বলে কংসাস্র আছিল গরিষ্ঠ। 

নিগডণ নিলেপ স্বামী নিবসে হৃদয় ॥ যাদব বংশের বড় করিল অনিষ্ট ॥ 

'আপনারে অ।পনি আপন.মায়া বলে। সমূলে গোআলা তাহা মারিয়া এখন | 
স্যর্জি পুষি নাশি কার্ধ/ কারণের স্থলে ॥ কুশলে আছেন তধা লয়্যা বন্ধুজন ॥ 

স্বপ্ন জেদ ভিন্ন ভাব ইন্ড্রিস কারণ । আর কেহ বলে হের শুন অনুচর। 

মনের কারণ পেহ হয় বরশন ॥ প্রিলি নাগরী সঙ্গে প্রিয় ঘহবর ॥ 

"গম নিগম বেদ সব যোগ ত্যাগ । মোহন লাবণ্য হাস কটাক্ষ বন্দিত্। 
তপ জপ আদি যোগ ইথে পাই লাগ ॥ | আমা সভাকার হেন রহে আনন্দিত ॥ 

সমুদ্র অবধি যেন নদীর প্রভাব। এ্রবোল শুনিয়া বলে আর কোন জনে । 

তেন আম! ভাবনা এ লর্ধ ধ্খ লাভ & | সহজে সুতি স্বরূপ নন্দের নন্দনে ॥ 

ইভাতে পরম জ্ঞান বলে যোপীসব। ৮ রঃ আর 'আগরিক গ গঞ্গেং ঃ 
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আর সী বলে সখি চিস্তার়,বিকল। 

সে পুরীনাগরী সভামাঝে স্ুনিশ্চল ॥ 
নিজ দশ বিশ কথা কথনের কালে। 

আনি সব গ্রাম্য বধু স্মঙট গোপালে ॥. 

আর কেহ বলে হা বার্তী কর দূর । 

যখন ষশোদানন্দ ছিল ব্জপুর ॥ 

নিরবধি কলানিধি বসে যার উরু | 

হামু কি তাহার সম কোন গুণ ধার । 

মোহন বিরিন্দা বনে অভাপিনী সঙ্গে । 

করিল ঘতেক ক্রীড়া রাস কেলি রঙে | 

তাহ। কি স্মরণ কানু করয়ে এখন। 

কহ কহ প্রিক্ন সথা স্বরূপ বচন ॥ 

আর কেহ বলে আমা সভার কারণে। 

এড়িয্া লড়িল ঘোর বিরহ দাহনে ॥ 

পুন বা সদয় হয়া! রাখিব জীবন । 

আসিব “ণের নাথ জানি স্থবিধান ॥ 

আর কেহ বলে মিছা! ছাড় অভিলাষ। 

আর কি আপিব ঠাকুর শ্রীনিবাস ॥ 

যখন রহিতে স্থান ন1 ছিল তথায় । 
স্তখন আসি! কাল বঞ্চিল.এথায় 1 

জ্ঞাতি গোত্র লইয়া থে বঞ্চিবেক রঙ্গে ) 

আর কেন আদিবেক বনচদী সঙ্গে ॥ 

এ কথা শুনিয্া বলে আর কোন ধনি। 

_ স্ভক্তি অনুসারে কিছু বলি তত্ববাণী। 

ূ কিবা বনচারী তারে কিলা রাজকন্তা । 

সফল সমান হয় নাটি হঈন মান্যা | 

সহজে সম্পূর্ণ গোসাঞ্িঃ লক্ষ্মীর বিলাস । 
অন্তজন উপকারে নাঠি অভিলাষ ॥ 

কি করিতে পারে তাবে ক্াহ!র শকতি। 
যারে কূপা ৮য় তাবে ভাব প্রেমরতী ॥ 

সে প্রভু ছুল্লভ প্রতি চি? নৈরপ্ত। 

. খ্আশায় পরম দুখ কাধো নাহি ভাবা £ 

৭ শশা তি পি পস্পিস্প শী পপি শি পাপ পপ্ি্স্সসপপসপপা নাসা পা * পাপপা্পাপপপপা 

শি পা তাপস 

_ শ্রীকুষ্চ-মঙল। 

সে ভাগ্য বঞ্চিত আমি সব পাপ মতি । 

লুব্ধ অবুধ মন ধায় তাহ। গতি ॥ 

শুন শুন অরে ভাই হয়্য এক চিত। 

ভীকঞ্চমঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত ॥ 

কেরাগ। 

ষার নামে বেআকুল শর মুনিগণ। 

যাহার চরণ লঙ্গ্ষী লা ছাড়ে কখন ॥ 

কেমনে তাহার ভাব তেজে গোপীগণ। 
বিশেষে পাইয়! রত চুম্ব আলিঙ্গন ॥ 
এ উদ্ধব হে, আমি কহিল নিশ্চয়। 

প্রাণ থাকিতে কান্গুণবিসরিল নয় ॥ ধুয়া ॥. 

শুন হরিদাস হের করে! নিবেদন । 

তোমার বচনে বা তুষিয়া রাখি মন ॥ 

হে উদ্ধব না হে হেন হৈল কি কারণ 

পুরুবে সথখদ সেই বৈরি এখন ॥ গর ॥ 
মোহন যমুনা তীরে নীর পুলিন। 

প্রভূর বিহার স্থান ছিল অনুদিন। 

! বিশেষে প্রেমের শীতল তরুতল। 
ৃ দরশন মাত্র চিত্ত করয়ে বিকল ॥ 

1 এ উদ্ধব নাহে বিধি কিবা লিখিল কপালে। 

৷ বিরহিণীব মরণ হইব কতকালে ॥ ভ্রু 

শি ৭ ৬ লস এত স্পা 

পাপা পিপিপি সস পা 

পরম সুন্দর মন্দার গোবদ্ধীন । 

যাহে বাম কানু বাথিলে ধেনুগণ ॥ 

মলোহর রভম মন্দির বৃন্দাবন । 

দরশন মাত্র সদাই পোড়ে মন ॥ 

এ উদ্ধব নাহে, ব্রজে আর নারিব-বঞ্চিতে। 

কহ উপদর্দেশ আর যাব কোন ভিতে ॥ ঞ্& 

হাম্ব হাম্বা করিয়! স্থরতি বৎসপাল। 

যাইতে আসিতে ঘন বিহান বিকাল । 

শি্গণ ভণিত *ধুর বেগু নাদে। 

দেখিতে শুনিতে বড় ক্রয়ে প্রমাদে। 
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.গএ উদ্ধব নাছে, কি হইল করণ।॥ যতেক দিবস রহি, আনন্দে ঝঞ্চিব তহি, 
এসব প্রকারে স্থির হয় কেন জন।॥ ফু। ৪৬ ক্ষণকাল গোঙাইল কাল। 

সরিত কানন গিরি, ক্রম লত! পরিহুরি, 

নিরবধি ম্মঙরি গোপাল | 

সান্বাইয়! গোপীগ ণে, দেখি কায়-বাক্য-মনে, 

হরিপদে পরম আবেশ। 
৷ হৃদয় সন্তোষ হেল, প্রণতি করিয়া কৈল, 
ৃ তা সভার অশংল। বিশেষ ॥ 
ৰ দেহ মধ্যে গোগী সব, ধরিল হো ফণ ভাব, 

বিচিত্র শিক্গা বেণু বেত্র লগ্ুড়। ৰঃ 
পাচন ছাদন পাশ ময়রের চুড় ॥ | ূ 
পীত বলন আদি বেশ ভূষণ। ৰ 
পরতেখে নন্দ গুভে পড়িছে দর্শন | | 
এ উদ্ধব হে, সে কান্ত অধিক নির্দয় 
রজনী দিবসে ঘন বিদরে হৃদয় ॥ | 

কহিতে কহিতে রসে হইল আকুল। ৃ গোবিন্দ চরণ দৃঢ় ভাবে। 
না.বান্ধে কবরী ভার ন৷ সম্বরে ছ্ুকুল। ৷ যেন মুক্ত ধোগিগণ, . নিরবধি ভিক্গাসন. 
ভূমিতলে সঘন লুটায়্যা জনে জন। ূ তেজিয়! আজন্ম ভন লাভে ॥ 
নাম ধরি ধরি প্রেমে যুড়িল ক্রন্দন । | কোথায় থে বনচারী, রতি ভাব অন্ুসারি, 

কোথা কৃষ্ণ কোথা অন্করাগে |, 
বুঝিল কেবল এক,  ভক্তিরদে পরতেখ, 

রমাপতি ব্রজবন্ধু। ৃ 

ূ 
ৰ হর রামা সেই মহাভাগে ॥ 

| 

উদ্ধব গোকুলপুরী মজে শোক সিন্ধু ॥ প্র॥ 

হল্লিত গমন উদার মন্দ হালি। 

দিন অবসানে মধুর মন্দ ভাষি ॥ 

কৌতুকে হরিয়া তুমি নিলে ধন প্রাণে 
কেমন প্রকারে দিন তরিব এখনে ॥ 
এ উদ্ধব নাহে দ্বিজ মাধব রস গায়। 
ভকত জনেরে তুমি বড়ই সদয় ॥ ধুয়া । 

যেন মহৌষধি পান, করে দিয়া আদা, 
তবু হয় ব্যাধির বিনাশ। ৃ 

ূ তেন রাস রসে হরি, ভজিয়া আভীরী নারী 
প্রেমরস করিয়া গ্রকাশ। 

হাদয়ে কমলাপতি, নিবসে একাস্ত ঝি, 
না পাইল এ হেন প্রসাদ । .. 

রর না পাইল নাক-নারী, পদ্বগন্ধ কান্তি ধার 
যথ| রাঁগ। অন্যের ছুল্ল'ভ অবিবাদ ॥ 

ছুতবাণী পুনরপি, স্থির মি হৈল গোপী, আছিল কমল ভাগ, কমল করিল এ 
হৃদয়ে জানিয়া নারায়ণ। মহিম। বলিব কোন অন। 

সুথদ উদ্ধব প্রতি, জনে জনে হৃষ্টমতি, : ৷ দ্বিজ মাধব কয়, উদ্ধব আনলাম 
কৈল তারে বত সম্মান ॥ . প্রথতি করয়ে ঘনে ঘন ॥ 

মাস কথো রহি তথা, করা! কৃষ্ণগুপ কথা, | --- 
রসিক প্রভুর অন্চর। 

বতেক অ্রজের লোক, হয়ে পরি ভাপ শোক, 
. ক্সনন্দে মজিয়া নিরন্তর |. :... 



সচ 000 আফকবলল। 
সিন্ধুরা রাগ! মঙ্গল আচরিতে বিমল জ্ঞানরীতে 

এর ধনি চরণ ধুলি ভূষণ বুন্দাবনে গুল্সমলতা রতি রহ কান্ধ পাসব। 

তহিমাঝে মেরি, কীটক্পপ বেরি, শুনি ব্রজপতি বদনে ০প্রম রতি 
| জন্য করুক বিধাতা ॥ পুলকিত শ্রীহরি দাসে। 

বন্দ নন্দ ব্রজঘধুগপ পাঁদলগ্স অনুক্ষণ। পরম সানন্দে রহিল ব্রজনন্দে 

যাঁর মুখোদিত হরিগুণপগীত ভূবনক্ভিন পাবন মাধব রচিল রভসে ॥ 

ূ 

ধর্মী তয় লাজ, আর নাহি কাজ, উপ 
পু তেজ আপন ইচ্ছায় । রুষ্ের কুজাগুহে গমন । 
 ভঙ্জিল মুকুন্দ, পাদপন্ন দ্বন্ব, 

যজ্ঞ বেদে নাহি পান ॥ পরায় | 
পল পদ্ম যোনি, * যোগেশ আপনি, ূ 

ৃ 
| 

ূ 
র 

তবে সেই দূত বর গোপ গোপী স্থানে । 

পৃঁজিল ষে পাঁদমূল। বিদায় করিতে পাইল বহুত সম্মানে ॥ 

| রাস রসে তাক, আলিঙ্গি হদয়, | রথ আরোহণ কালে লে গোগীগণ। 

ছাড়ল এ তাপ কুল। কহিও প্রতূর পায় সংবাদ বচন ॥ 

সি মাধব, গোকুলে উদ্ধব, ; আসিয়া কৃষ্ণের পায়ে কৈল দণ্ডবৎ। 

ৰী ভূজিল মনের সাধে । ৷ ভকতি প্রণতি করি জুড়ি ছুই হাথ ॥ 

 গোপবধূজন, মানিল জীবন, | গ্োপ গোৌশিকার হত প্রেম অনুরাগ । 

পাইয়৷ পিউ সংবাদে ॥ । একে একে কহিল উদ্ধব মহাভাগ । 
ূ 
| বস্তরদেব বলতদ্র রাজ! উগ্রসেনে। 

তা সভাঁরে যার যোগ্য কহিল! কথনে ॥ 

ও পঞ্চম রাগ গ্বত দধি নবনীত আনিল যতেক। 

; চলিত্তে উদ্ধব আনন্দ আদি সব । কিছু কিছু সভাকারে দিলা পরতেখ ॥ 

রে গোঁপিকা সজল নয়ন। গোকুলের কুশলে গোঁবিন্দ আনন্দিত । 

গোর উপস্থারে পরম সাদরে | তবে মথুরারে কিছু করিব বিদিত॥ 

্ করই নিজ নিবেদন ॥ সর্ব্ব শেখর প্রভূ নন্দের ননান । 

| উদ্ধাব কহি তোমারে নিশ্চয় । কামার্থ কুর্জিক! গৃহে করিল গমন ॥ 

ৰ গ্মহ্গি মনোমত পরম ভকত | বিচিত্র মন্দির থান বড় উপস্কার। 

রি ্ গোবিন্দ চরণ আশ্রয় । ফ্। অনঙ্গ কনক গাভা ভবন স্ুসার ॥ 

সেবি এন্ বাণী রহু চক্রপাণি । লঘ্ঘিত সুকুতা দাম চামর তোরণ । 

ৰ এ বিবিধ নাম সন্ধায় 1 রন্ধের কলস ধবজ পতাকা! পুরণ ॥ 

গ্রপাদ আদি কাদ ভাহারে প্রণাম | দিব্য সিংহাসনে শহ্যা শোভে মধ্যভাগে |. 

সব বেছি এই কার। লক পাকা বানি বাটি পিড়া লাল 



গন্ধপুষ্প ধূপ দীপে আমোদিত ঘর । 

প্রবেশ করিল তাহে শ্রিক়্ যববর ॥ 

দেখিয়া সন্ত্রমে বানা উঠিল স্বরে । 

সর্খীগণ সঙ্গে রঙ্গে লড়িল সত্বরে ॥ 

ভক্তি প্রণতি আশু যোগাই আসনে। 

পাদ প্রক্ষলন আদি কিল পুজনে ॥ 

সহচর উদ্ধব পরম গএ্ুদ্ধমতি । 

অধিক পিরিতি তারে কৈল অন্গতি ॥ 

আসন এড়িয়। তিহ বসিল! হছআরে । 

কপায় যাদব গেলা শধ্যার উপরে ॥ 

আনন্দে সেবস্তি অঙ্গাভরণ ছুকুলে। 

গন্ধ চন্দন মাল! কপ্পুর তান্ুলে। 

বঙ্ক নয়নে ধনি ঈষত হসিতা। 

ভেটিল! যাদবানন্দে সঙ্গ সমঙ্গিতা ॥ 

তাহ! দেখি অবিলম্বে রসিক নাগর । 

আইস আইস বলি রঙ্গে ধরিলেন কর ॥ 

শষ্যায় তুলিয়] দিল! প্রেম আলিঙ্গন ॥ 
বিবিধ প্রকারে রতি না যায় কথন ॥ 

সন শুন অরে লোক দেখ বিদ্যমান । 

সবে কুবুজী কৈল অঙ্গে লেপন দান ॥ 

সেই পুণ্য লেশে পায় এতেক সম্পদ । 

অন্ত কার্য্য এড়ি ভাই ভজহ যাদব ॥ 

তবে কৃষ্ণপাঁদমূলে মত্ত সে অবলা । 

কুচউরু নয়নে হইল কাম জালা ॥ 
লক্ষ্মীর ছল্ল ভ পদ পায়্যা অনায়াসে । 

বলিতে লাগিল এ্রই বাক্য অবশেষে । 

শুন শুন প্রাণনাথ কমললে!'চন। 

ছাঁড়িতে না পারি আর. তোমার চরণ ॥ 
[ দনকথো মোর সঙ্গে ভূজিব৷ রমণ। 
জার কিছু নাহ দায় এই নিবেদন ॥ 
এবোল শুনিয! প্রভু কৈল সন্বিধান। 

করিব ভোহাযে হীত বন নহে যান) . 

রিও কথোদিন বঞ্চি সেইখানে । 
পুরি মনোরথ তার বাড়!ই সম্মানে ॥ 

উদ্ধবের সঙ্গে প্রভু আইল! নিজঘর | 

ূ ট্রলোক্য-বন্দিত প্রভূ করুণা সাগর 1 

শুন শুন অরে ভাই হয়্য। একচিভ । 
৷ জ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গুল দ্বিজ মাধব রচিত ॥ 

হাত ওটি 

যমক ছন্দ । | 

| তবে হরি নিক্গ রঙ্গে, উদ্ধব সখার সঙ্গে 
অভ্রুর তুবনে কৈল গতি। 

দেখি বন্ধু আনন্দিত, হবিবগান্ধারী তুত্ত 

| অন্টোন্তে কেশেলাকুলি নতি 

ূ আসনে বসায়্যা হরি, পাদ প্রক্ষালন করি, 

ূ পুজিল বিবিধ উপহারে। 

| কথোপকথনে শেষে, ভোজন করাইল রসে, 

করিয়৷ আতিথ্য ব্যবহারে ॥ 

স্তুতি করি অক্রুর, নয়নে গলয়ে নোর, 
হদয়েন্ড পরম সম্তোষ। রি 

বধিয়া ছুরস্ত কংস, উদ্ধারিলে যছুবংশ, 

তুমি হুহে প্রধান পুরুষ ॥ 
জগতের হেতু স্বামী, জগতে পুরুষ তুমি, 

আপনা আপনি কর কেলি! প্র ্ 

স্জন পালন ক্ষয়, সত্ব রজো তষে! সয়, 

মায়ায় বিবিধ রস মানি॥ ... 
আইলা মোর জাশ্রস, ধন্ত মোর কুজ। ৃ 

কপায় তোমার আগমন। 
কে হেন বঞ্চিত আছে,তোমা বিনে আন: 

জিতৃবনে ইষ্ট সাধন ॥ ৃ 
কেবল ভাগ্য উদয়ে, তুআ পদে মতি; হে 

যোগর দত সুপ্রকাশে | 
হকি দে, আপু আন লে 



৯৬৮ 

এতেক বচনে হরি, 

বলিতে লাগিলা ব্যবহার । 

আমি শিশু পোষ্য তোমার ॥ 

যেই হুয় বিচক্ষণ, 

সেই দেব তীর্থের সাধন । 

দৃষ্টিমাত্র শি্জন, 

চিব দিনে সাধু দরশন ॥ 

সে তুমি সুহৃদ ধর্ম, হয় কত প্রিক্সকন্ম, 

যাইব! হাস্তনাপুর স্থানে । 

জানি সে পাগবগণ, জান এই বিররণ, 

দ্বিজ মাধব বিরচনে ॥ 

জরাসন্ধের মথুরা আক্রমণ । 

এতেক বলিয়া! প্রভু উদ্ধবের সঙ্গে । 

আইলা আপন ঘরে করি নানা রঙে ॥ 

এখায় হন্তিনাপুর আসির়! অভ্র । 

দেখিল পাওবগণে হুরিষ প্রচুর ॥ 

একে একে বৃত্তান্ত লইয়া চরাচর । 
আসিয়! কের ঠা কহিল সত্বর ॥ 

তবে অস্তিকান্তি নামে কংপের রমণী। 

আনিয়া বাপের ঠাঞ্জি কহে অভাগিনী ॥ 

কান্দিয়! কহিল পতি মরণের কথা । 

শুনিয়। ত জরাসন্ধ পাইল বড় ব্যথা ॥ 
জন্সিল বড়ই ক্রোধ পাসরে আপনা । 

তেইস অক্ষৌহিণী ঠাট সাজিলেক সেন! । 

অকণ্টক মহীতল করিবার আশে । 
আসিয়া মণুরাপুরী বেড়ি চারি পাশে ॥ 

তাহাত দেখিয়া কৃষ্ণ সচিস্তিত মন। 
খই রিপুচক্র ভুবি ভারের কারণ ॥ 

ভক্তের সম্মান করি, 

ৃ পুনর্বার আইসে যেন করিয়া প্রবন্ধ ॥ 

শুন হে পিতৃব্য আর্ধ্য, তুমি সে বান্ধব বর্ধয, ' 

' তবেত বধিব ইহা ভাবিল হৃদয় ॥ 

নিজভ্রাণের কারণ, 

করে পাপ বিমোচন, 

_ ট্ীকফ-মঙ্গল। 

এবার বধিব নাহি এই জরাসন্ধ | 

যদি বারে বারে সৈন্য করাইল ক্ষয়। 

এতেক বচন প্রভু করিয়ানি য়। 

 দৈবগতি আচন্বিতে ভেনই সময় ॥ 

 ছুইথান রথ আইল আকাশ হইতে! 

বরূবিকর সম নানা অস্ত্রের সহিতে ॥ 

দেখিয়া ত ভাইরে ব্লিলা দামোদর । 

রথ দেখ মহাশয় বীর হলধর ॥ 

হের দিব্য অস্ত্র রথ আইল তোমারে । 

আরোহণ কর স্থথে শত্রু জিনিবারে ॥ 

দুষ্টের বিনাশ শি জনের পালন । 

ূ আম! হুহাকার জন্ম এই সে কারণ। 

| এতেক মন্ত্রণা ছহে করি সারোদ্ধার । 

। সানা টোপর অস্ত্র ধরিল! সত্তর ॥ 
৷ রথ আরোহণে হৈল! পুরের বাহির ॥ 

ংহতি করিয়া লইলা জনকথো বীর । 

সত্বরে আসিয়া কষ্ত করি শঙ্খধবনি। 

 শুনিয়। বিপক্ষ সভার কাপিল পরাণী ॥ 

তবে সেই জরাসন্ধ বলে ডাক দির" 

ৃ নিজ অহঙ্কারে রামরুষে হাকারিরা ॥ 

৷ শুনহে কানাই তুমি হদ্ধের ছাওম।ল। 
তোম। আমি বুদ্ধ নাহি সাজে কোন কাল ॥ 

০ শী শপপাসপীপীসসী। তত 

( তবেত তোমার সনে করি আমি রণ। 

ষনি না পলাক্্যা যাহ তবে পাতি মন ॥ 

ইহাত শুনিয়! তবে বলিলা গোপাল । 

( যে হয় সমরে শুর না পাড়ে পচাল 

| তোমার বচন বা সহিব কোন জন । 

| হরণ সবক কেন করহ জল্পন ॥ 

এবোল শুনিয্কা বলে জরার লন্দল। 

কপটে বেড়িল রামকৃষ্ণ দুইজন ॥ 



জরাসন্ের মথুরা আক্রমণ । ১৬৯ 

প্রচণ্ড পবন গতি বত হুতাশন। । ধঙ্ছক তরঙ্গ কপ, মুণ্ডগণ কচ্ছপ, 

যেন মেঘগণ তাহে কৈল আচ্ছাদন ॥ | হস্তপদ মীন ব্ূপধর। 
দিরস্তর করে স্থথে বাণ বরিষণ । করি কর অতি হেন, কেশ সেহালিকা যেন, 

'অচ্ছিদ্র হইয়া রহে গোবিন্দের গণ ॥ | স্বন্ধে আদি মকর কুস্তীর ॥ 

ককের গরুড় ধ্বঞ্জ রাম তালধবজ । ৷ সবস্থম লতাগণ, নানা মণি আভরণ, 

ছুই রথে দুই বীর আছরয় সহজ ॥ | গুসিক পাষাণ সমতার। 

তাভাত দেখিয়া যত পুরনারীগণ । _দ্বিজ মাধব কয়, রসিক যাদব রায়, 

পাইল পরম ব্যথা হন্ম্য আরোহণ । র মুগ সদনে পায় আর ॥ 

শুন শুন অরে ভাই ভয়া একচিত। ৃ নর 

শ্রাকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচি ত॥ ূ পয়ার। 

সিনে ৷ যেবা ছিল অবশেষ পলাইয়া যাল্প । 

পঠমপ্জরী রাগ । ূ তাহ! বধ করি হনী মুষলের ঘাক্স ॥ 

দেখিয়া আপনগণ, ভয় বিস্মিত মন, | হততন্ত্র হয়া আছে রাজা জরাসন্ধ। 

বোধ পাইল ষছবরে । 1 তাহা বধিবারে রাম করি অন্বন্ধ ॥ 

করিয়া ত বীর দাপ, সারিয়! শারঙ্গচাপ, র ষেন সিংহে সিংহে লাগিল জড়াজড়ি, 

টহ্কার দিলা ভয়ম্করে ॥ সদ্ধান পাইয়া তার উপান্ডয়ে দাড়ি ॥ 

বড সুকুত বাণ, দৃড পুরি সন্ধান, ূ হেন কালে কৃষ্ণ আসি টৈলা নিবারণ । 

ভুড়ি জুড়ি বাণ অপার। স্থির হও মহাশয় না বধ জীবন । 

জ্বলন্ত অঙ্গার হেন, বরন ষয়েঘনে ঘন, ; ইহা ছৈতে হইবেক অনেক প্রয়োজন । 

অতি বড় হৈল মহামার ॥ এ বোল শুনিয়া রাম এড়িলা তখন ॥ 

নাথ জনার্দন, রিপুকুল সদ্দিন, | লঙ্জিত হইয়! পাপ যায় অধোমুখী । 

ভকত প্রেমরস ভোরি। দেবগণপুষ্প বৃষ্টি বরিষে মহাসুখী ॥ 

'ভ্রিভু বন স্থজন, পালন কারি নারায়ণ, | তবে ছুহে নিজালয় করিলা গমন। 

কৌতুকে সমর বিহারী ॥ শঙ্খ ছুন্দুভি বাদ্য বাজে ঘনে ঘন। 

পড়িল কুঞ্জর কুল, ভিন্নমুণ্ড গণ্্থল, 7 ব্রাহ্মণে উচ্চারে বেদ আপন ইচ্ছার। 

তুরঙ্গগণ হতশ্ির। র হরিতে নরনারী করে জয় জয় ॥ 

-ছিন্রস্কন্ধ ভুজ উরু, নানা আঁভরণ চারু, ; মুনিগণ আসি স্বতি করে নিরস্তর । 

লক্ষ লক্ষ পড়ে মহাবীর সঘনে কুস্থম বৃষ্টি নগরে নগর ॥ 

ম্শ্হ্য বানু কন্ধরজ, চক্র সারখি সাজ, এই সব বিনোদে আইল। নিজধর 

অবিরত রথের পতন। তবে সেই জরাসন্ধ আইল পুনর্বার ॥ 

ঝাড়িয়। পড়িল ঠাট, চলিতে ন।হিক বাট, | পুন রূপি অক্ষৌহিনী করিয়া সংহতি । রি 

রক্তের রছে অনীগণ ॥ | আসিয়া যথুরাপুবী বেড়ে পাতাপাতি ৪. 



০ 

আইবূপে সাজি আইল সপ্রদশ বার। 

পরাভব পাইয়া আইনে বারে বার ॥ 
অক্ষু্ বাদব সৈম্ত আছে নিজ বলে: 

ৰড় বড় উৎপাত লজ্বে অবহেলে ॥ 

সবে ত রসিক নারদ মুনিবর | 

কাল জবনের স্থানে আসিছা সহ! 

ষাদব বংশের কথা বলিল £বশেষে। 

তাহ শুনি জবন রাজা পাইল বড় রোষে ॥ 

তিন কোটা শ্রেচ্ছ সাভয়। একদল । 

আসিয়া মথুর! পুরী বেড়িল সকল ॥ 

তাহ! ত শুনিয়। কৃষ্ণ ভ।ইর সংহতি । 

সময় উচিত ব্ুুঝি করিল যুগতি ॥ 

শুন শুন মহাশ্ুুয় কহিয়ে তোমারে । 

ষছুবংশের চিন্তা অভয় প্রকারে ॥ 
জবন আসিয়া আজি বেড়িবেক পুর এ 

না জানি মএধ রাজা মাইসে কতদূর ॥ 

কালি বা পরশ আসিব একদিন । 

কেমনে রহিব নিএয জ্ঞাতি বন্ধুজন । 

জবন সংহতি যুদ্ধ করিব দুই ভাই। 
বন্ধু বান্ধব নিএন থুইয়৷ তথাই ॥ 

মা জানি মগধ রাজ কি করে কখন। 

১০ রং ক এ কঃ 

ষদদবা আপন রাজ্যে রহি নিঞা দার। 

বে লোক ধর্মে কেমনে হব পার ॥ 

ভু্গম বুঝিয়া স্থল কর এক ঠীই। 
বন্ধু বান্ধব নিঞা! খুইয্া তথাই 
নিশ্চিন্ত হইয়। তবে করিব সমর: 

মারিব জবন রাজা কিবা হয় পর। 

এন্ডেক মন্ত্রণা হরি করিয়া নিশ্চল। 

সমুদ্রের স্থানে গিয়া মাগি লইল স্থল ॥ 

শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত। 

* ক্ীকৃষ্ণমঙ্গল ছিজ মাধব রচিত ॥ * 

র 
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৷ সমুদ্রের মাঝে পুরী, 
] 
1 

শ্বীকফ-সঙ্গল। 

কামোদ রাগ। 

উদক উদ্ধ ভূমি, উচ্চ সমান ভূমি» 

দ্বাদশ গ্রহর পরিসর । 

কনকময় ঘর, দ্বার শিখর, 
পরশ যেন পায় অন্বর ॥ 

করিল! যে শ্রীহরি, 

তিন লোকের অনুপাম। 

 স্ুরাস্থর কুল, অলক্ষ ছুর্গ স্থল” 
ৰ বিখ্যাত দ্বারকা থুইল নাম ॥ 
৷ বম্য সরোবর, পথ মনোহর, 

নি 

শশা পপািপাস্সিপী 

শপ ০১ 

ৃ ূ রহিত জগা মুত, র 
ূ 
ৰ ূ ৰ ৰ 
] 
] 

| 
র 

উদ্যান উপবন চারু। 

কুবেরের আদি যত, প্রহিত পারিষদ, 

অষ্ট নিধি অতি ধারু॥ 

স্টিক মরকত, আনন্দময়ৌচিত, 

রত্রময় সম পুর। 

রজত মরকত, স্তস্ত অবিরত, 

বসিল সকল প্রচুর ॥ 
ব্রাহ্মণ ক্ষব্দির আদি, বসল নানাজাতি, 

ছত্রিশ জাতির বিধানে । 

আনন্দ অবিরত, 

ছ্বিজ মাধব রসগানে ॥ 

মূচুকুন্দকর্তৃক কালজবন বধ। 

পয়ার। 

নিজ বাহুকলে কৃষ্ণ জ্ঞাতি গোত্র বন্ধু। 

আনিল দ্বারক। পুরী পার করি সিন্ধু ॥. 

যুদ্ধ সৈন্য লইর়1 রছিল মথুরায়। 
বড় হরযষিত মতি আনন্দ হদয় ॥ 

গড়ের দ্বারে গ্রিষ্া দিলা দরশন। 

চতুভুর্জ বেশ বনমাঁল। বিভূষণ ॥.. 



তপন পশসিপিদ 

মুচুকুন্দকর্তৃক কালজবন বধ। 

নাহি রথ নাহি অস্ত্র নাহিক সংহতি। 

একলা ভ্রমণ মাত্র যায় পাতি ॥ 

' দেখিয়া জবন তাহা ভাবে মনে মন । 

এই বস্থদেব সুত নহে অন্ত জ্ন॥ " 

নারদের মুখে মাত্র শুনিল বচন । 
ন্সেই বেশ অভরণ দেখিল এখন ॥ 

ধাইল পবনগতি হঙ্া এক মতি । 

তাহা দেখি রড় দ্বিলা দেব যদুপ[ত। 

 পিঠাপ্সিঠি ধায় পাপ চরণে উরণ । 

তমু নাহি লাগে পাক কষেের মোহন ॥ 
এইরপে রিপু চক্র আনি কথোদুরে | 
প্রবেশ করিল! গিরি গুহার ভিতরে ॥ 

তবে দুষ্ট পুন তারে বলে ডা দিয়! । 

ষছুবংশে জন্ম কেন যাসি পলাইয় ॥ 

এ বোল বলিয়। সেহ সাস্তায় গুহায়। 

মুচকুন্দ সেইখানে শুয়্যা নিদ্রা যায় ॥ 
তাহ দেখি ক্রোধমুথে কৰিছে গর্জন । 

পলাইয়! আমি এথা কর্যাছ শয়ন ॥ 

এ বোল বলিয়! হুষ্ট মারে এক ল!থি। 

বন্জসম নিদ্রা তার ভাঙ্গে পাতাপাতি ॥ 

উঠিয়া মুচুকুন্দ তারে কৈল দৃষ্টিপাত 
ভতক্ষণে জবন হইল ভম্মসাৎ ॥ 

ভবে কুষ্ আসি তারে দিল দরশন। 

চতুভূজ রূপ নান। বেশ বিভূষণ ॥ 
তবে মুচুকুন্দ তারে জিজ্ঞাসিল কথা । 
কে তুমি কোথায় ছিলে কেন আইলে এথা ॥ 

কণ্টক আবৃত গিরি অন্ধকারময়। 

অনায়াসে ভ্রমি বুল নিজ ভরসার ॥ 

পরম সুন্দর তন্থু ক্ষিতি অপরূপ । 

জানিল নিশ্চয় তুমি দেবতা স্বরূপ ॥ 
নিজ পরিচয় €দঙ তোমার লদনে। 

যুহুন্দ নাম মোর মান্ধাত! নন্
দনে ॥ 

লস সি কপ সপ 

১৭৮. 

বহু জাগরণ করি আপন ইচ্ছায় 1, 
নিজ্জনে শুইয়া! ছিলাম কে আসি চিয়ায় ॥. 

ই মোর দরশনে সে হইল ভম্মময়। 
ৃ ক্ষণেক বেআঙছে এখন পেখিল তোমায় ॥ 

 ক'হল তোমারে এই সব বিবরণ । 

ৰ করিবে কিরূপ মোরে যদি লয় মন ॥ 

৷ এই বাকা শুনিন্না বলেন নাঁবায়ণ। 

আপনার কণা কিছু নাযায় কথন ॥ 

 নামরূপ কর্মের কহিতে নারি অন্ত। 

. জানিহ নিশ্চয় রূপে আমি দে অনস্ত ॥ 

নে 

বিশেষে কহিব তত্ব তোমায় ষতনে। 

বস্থদেব-সুত আমি স্য্টির কারণে | 

ঝান্থদেব বলি তেঞ্ি বলে সর্বজন । 

' কংস আদি দৈত্য যত করিয়! নিধন ॥ 
সেই তোমা দরশনে হৈল ভন্মময়। . 

৷ জবনাধিপতি সেই কহিল নিশ্চয় ॥ 

 তেকারণে তোম।রে করিল অনুগ্রহ । 

পটে 

তেঞ্ি তারে আনি এথা করিল নিগ্রহ ॥ 

রুধে আমারে তুমি সেবিলা বিস্ত। 

এখনে মাগিয়! ভুমি লহ সেই বর॥ 
আমায় প্রসন্ন শক্য নহে কোন জন। 

বোল শুনি মুচুকুন্দ হরধিত মন & 

শুন শুন অরে ভাই হত্যা একচি ত।' 
শ্ররুষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

হারা টরাগ। 

শুনিয়! গ্রভূর বোল, প্রেমে হ্যা উ্রোল, 

নিশ্চয় জানিয়া নিজ নাথে। . 

পরম আনন্দমন, ক্ষিতি লুঠি ঘ ঘনে খ 
প্রভুর চরণে দগুপাতে ॥ 

গুনহে শরমেন্র। বঞ্চিত হা না, 
“ভব মা যোছের ক্ষারণে | 
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তেঞ্ছি তোমার পাদপন্ন, ভূষিত হইয়া বন্ধ, 
পাপ গৃহে করছ গমনে ॥ 

স্তুতি করে মুচুকুন্দ, 

করজোড়ে গদগদ বাণী। 

খ্টন শুন যদ্ুবর, 

_. ক্কুপা করহ দেব জানি। 
 জুল্লভি মন্তষ্য জন্ম, 

তব পদে সেবন বিমুখ । 

পড়ি গৃহ অন্ধকৃপে, 

অবিরত ভুঞ্জি নানা স্থথ ॥ 

এই মতে এতকালে, 

গজবাজি রধ আরোহণে। 

মুত্র ঘট সমদেহ, 
না পাইলু তোমা হেন ধনে । 

অপ্রমত্ত রূপে শ্বামি, ৰ 

কালরূপে সংহার নিমিষে । 
যেন ক্ষুধাতুর অনি, 

ধাই গিলে পরম হরিষে ॥ 
'যেবা করে অবিরত, 

তার নাহি কুশলের লেশ। 
-কর্ম্মরূপে দেহযোগে, যার যেই নিজ ভোগে, 

অবশেষে পায় মাত্র ক্লেশ ॥ 

এই নিবেদিলু তোরে, যদি দয়া কর মোরে, 
খগ্ডাহ হব্সিষ অভিলাষ। 

-করহ কিরিপা বেরি, 

ছিড়হ আপন মহাপাশ ॥ 
কেবা হেন মুড় আছে, তোমা বিচ আঁন ইচ্ছে 

অখিল দয়ালু তুআ:পায় । 
দ্বিজ মাধব কয়, 

ইথে কিছু আছে মোর দায় ॥ 

প্রেম সলিলে অন্ধ, 

মুঞ্ঞি মত্ত পশুরূপে, 

গোডাইল নিম্ষলে, 

প্রমন্তজনের তুমি, 

তপজপ দানব্রত, 

স্্ীপুকত্স আদি মেরি, 

শুন হে করুণাময়, 

শা শশা 
! 

! । 
| 
: 

1 

মুঞ্িমত্ত নিরন্তর, : 

শ্রীকষ্ণ-ম্দল। 

পয়ার । 

এত স্তৃতি কৈল ষর্দি সে বনজ খধি। 

তবে কষ্চ বলিতে লাগিল! হাসি হাসি ॥ 

তুমি রাজা সার্বভৌম বড়ই চতুর । 

আপনি তোমায় বর ষাচাই প্রচুর ॥ 

পাইয়া বিবিধ ধন্ম, তবে তুমি মহামতি নহিলে মোহিত। 

দিল নিজ প্রেমতক্তি চল হরযিত ॥ 

 ক্ষত্র ধর্মে কৈল যত জীবের হিংসন। 
সেসব সমস্ত পাপ খণ্ডিল এখন ॥ 
আমার আজ্ঞাঁয় এবে তপ গিয়া! কর । 

আর জন্মে পাবে আম' হয়্য। দ্বিজবর ॥ 

নুপ অভিমান মোহ, 

অদূরে মুষিক পাই, 

বর পায়্যা হরধিতে প্রদক্ষিণ হয়্য!। 

লড়িল মৃটুকুন্দ গিরিগহব র তেছিয়া ॥ 
দেখিল মনুষ্য পশু অতি বড় খর্ব । 

যুগ অন্গরূপ খর্ব হইয়াছে সর্ব ॥ 

তথনে জানিল সেই হৈল কলিকাল। 

' পাঁইয়! পরম ত্রাস চিস্তিল গোপাল ॥ 

। তবেত উত্তর দিগে করিল প্রয়াণ । 

, বদরিকাশ্রমে কৈল নারায়ণ স্থান ॥ 

শ আপ্পীত ০০০০ 

পরম সুন্দর মন্দার গোবদ্ধন। 

' তথাই থাকিল হরি করি আরাধন ॥ 
৷ এথ! কৃষ্ণ পুনরপি আসি মথুবায়। 
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পা পিসি, সীল 
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পপ পেস 

সেই তিন কোটা শ্রেচ্ছ বধিল হেলায় ॥ 

আছিল প্রচুর যত তা সভার ধন। 

দ্বারকা লইয়া গেলা কমললোচন ॥ 
আপনার যত লোক কৈল নিয়োজিত। 
বদলে পুরিয়া তাহা লয় যায় নিত ॥ 

হেনকালে পথমধ্যে রিপু জরাসন্ধ । 
পূর্ব অনুসারে সভে করিয়া প্রবন্ধ ॥ 
পাছে পাছে পিল খেদা বীর বড় বড়। 

তাহা দেখি যছুবর উঠি দেই রড়॥ 



ৰলরখমের বিবাহ। 

হাসিয়া মগধেশ্বর বলে ডাক দিয়! । 

যদ্ববংশে জন্মি কেন যাসি পলাইয়া । 
প্রসন নামেতে আছে এক মহাচল। 

সর্বকাল বৃষ্টি তাহে হয় নিরন্তর ॥ 

হরিষে উঠিলা তাহে ছুই সহোদর । 

তাহা দেখি রিপু অতি হরিষ অন্তর | 

বেড়িল পর্ধত গোটা আপনার ঠাংট। . 

আগুনি আঁিয়া ভেজাইল শুক্ষ কাঠে। 

প্রচণ্ড পবন অগ্নি উঠে ভয়ঙ্কর, 

ঠাস ঠস করি খসি পড়িছে পাথর ॥ 
মুগপক্ষ কোলাহল করে চারিভিত | 

উড়িক্ন! পুড়িয়া পক্ষ মরে আচম্িত ॥ 

তাহা দেখি রাম কৃষ্ণ বৈরি অগোচরে | 

লাফ দিয়! পড়িলেন ভূমের উপরে 1 

এপার যোজন উচ্চ সেই ত অচল। 

 তমু ব্যথা না পাইল চরণ কমল। 

বৈরি বঞ্চিয়া নিজ ধন জন লয়্যা। 

আইলা দ্বারকা! পুরী সিন্ধু পার হয়া! | 
এথা রাজা জরাসন্ধ কিছুই না জানে। 

পর্বত উপরে কৃষ্ণ আছে হেন জ্ঞানে ॥ 

মিছাই আনন্দ করি গেল নিজ স্থানে । 

মাধব কহে কথা পুরাণ প্রমাণে ॥ 

এবে বলরামের বিভ। কহিব বিদিত। 

শীরৃষ্মলল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

শ্ররাগ। 

অনর্থনামে একরাজ্য, তাহে নাজান আচার্য্য 

তপ জপ হোম পরারণ। 

সন্ধ্যাবন্দনাদি, দানধন্্ম নিরবধি, 

তক্তিভাবে পৃঙ্জে দ্বিজগণ ॥ 

প্রজার পালনে রত, দেব খষি মুনি ভক্ত, 

১৭৩ 

রাজার মহিমা! যত, দশদিগ পুর্ণিত, 
ৃ উপম দিবার নাহি ক্ষিতি॥ 

শুন লোক পূরুব কথন। 

৷ গলায় লাঙ্গল দিয়া, যেরূপে করিল! বিহা,. . 
ৰ কি শুন সে সব বচন ॥ 
: সেই নৃপতির কন্তা, রূপবতী ক্ষিতি ধর্তা, 
র উপম! দিঝারে নাহি স্থান। 

স্বর্গ মর্ত্য ভ্রিভুবনে, লম নাহি রূপে গুণে, 
ৃ সরস্বতী লক্ীর সমান | 
উতে কন্ঠ সাত তাল, যুগরূপে শোভে ভাঁল,. 

পতিত্রতা নৃপতির স্ৃতা। 
বাড়ে কন্তা! দিনে দিনে, নৃপতি ভাবে মনে, 

ব্রহ্ম! তার ইষ্টদেবত1॥ 
কারে কন্তা বিভা দিব, ব্রহ্গার ইঙ্গিত নিব, 

এতেক চিস্তিয়া নরপতি। 
সেই কন্তা সঙ্গে করি, ছাড়ি রৈবতগিরি,. 

গেলা রাজা যথা প্রজাপতি ॥ 
ব্রহ্মা বলে শুন রাজা, সাধিবে কেমন কাজা, 

সন্ধ্যা করিয়া আসি আমি। 
। কহে ছিজ পুর্ণানন্দ, (১) গোপাল পদারবিন্দ, 

নৃপতি এইখানে থাক তুমি? 

ডে কি ররর ররর 

বলরামের বিবাহ । 

ব্রহ্মার মুহূর্তে ষাটি সহস্র বৎসর | 
ততকাল বসিয়া আছেন সপবর 1 
ব্রহ্ম; বলেন নৃপতি কহ নিজ কাঁজ। | 
কি কারণে আইলা তুমি আমার সমাজ ৪ 
রাঁজা বলে কন্ত! বিভা ধিব আমি কারে ।. 
তার সম্বিধান গোসাঞ্জি করিবে আমারে ॥ ॥ 
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. ব্রহ্মা বলে শুন রাজা আমার বচন। 
'ভারাবতরণে জন্মিবেন নারায়ণ ॥ 

তার জ্যেষ্ঠ বলরামে কন্তা দেহ বিভ!। 
“ঘরে আইল নৃপবর এ কথা শুনিয়া। 
হরধিত নৃপবর ব্রঙ্ধার বিধানে । 

বলরামে কন্তা দিব কর শুভক্ষণে ॥ 

দুভ পাঠাইয়! দিল দ্বারকা নগরে । 
 শ্গুনিয়া সাজিয়! গেল! রাষ দামোদরে | 

 শুভক্ষণ পাই কন্ঠ প্রদান করিল। 
সভাকার মনে সুখ অধিক বাড়িল॥ 

উভে সাততাল কণ্ঠা অতি বড় খাঁট। 

কান্ধে হাথ দিয়া রাম তাহা ফৈল ছোট ॥ 
ভুবনমোহন রূপ বিজ্ঞুলি প্রকাশ। 

-তাহা দেখি বলরাম মনে মনে হাঁস ॥ 

কন্া সম্প্রদান রাজ। করিল বিধানে । 

'সর্বব সৈন্তে গেলা রাম আপনার স্থানে ॥ 

এবে আমি রচিব রুঝ্সিণী-হয়ন্বর | 

'মন অভিলাষে তাহা! শুন সর্বনর ॥ 

রাজরাজ অভিষেক নাহি ভাঁগবতে । 

বিস্তারি কহিব তাহা হরিবংশ মতে ॥ 

ভবে গে কহিব কথা হরণ প্রকার । 

বড়ই রহস্তপুর্ণ প্রেমের বিকার । 

রুঝ্নিণীর স্বয়ন্যর | 

খআছরে ভীংক্মক রাজা বিদর্ভনগরী | 

ক্ুঝ্সিনী তনয় তাঁর পরম স্থন্দরী ॥ 

পঞ্চ সহোদর তার রুক্ী রুঝ্মিকেশ। 

ক্ুক্দীরথ কল্পবাহু কল্সমালী শেষ ॥ 
সভারে কনিষ্ঠ তিহ হুল্নভ ভগিনী । 

শ্বিশেষ আপন গুণে সভার পরাণী॥ 
ধলবীর্য্যে নন্দ স্ৃত বড়ই প্রবীণ 

লোক সুখে এই কথ শুনে অনুদিন ॥ 

শ্রীক্*-মঙগল। 

নজ পতি ভাবে তারে করিয়াছে মনে। 

এথায় সে সব যুক্তি জ্ঞাতি বন্ধুমনে ॥ 

সবে তাহা নাঠি মানে রুক্সী পাপমনা। 

সহজে স্বতন্ত্র ভিন্ন স্থজিল মন্ত্রণা ॥ 

দমঘোষ নামে রাজা আছে চেদিপুর। 

. তার পুত্র শিশুপাল হয় মহাশুর ॥ 

: সেইসে উচিত বর করিল নিশ্চয়। 
আমার ভগিনী-যোগ্য আর কেহ নয় 

 এতেক বচন তার শুনি পুরজন। 

৷ ভয়ের কারণে কেহ ন্য করে খণ্ডন ॥ 

পুত্রের অধীনে রাজ! বার্ধক্য সময় । 

ৰ অন্তরে সম্তাপ মুখে বলে হয় হয় ॥ 

। তবে ত রোধিত হয়্যা রুক্মী পাপাশয়। 

ৃ বিভাঅনুবন্ধ কৈল জানিয়া হৃদয় ॥ '. 
ৃ গণক আনি দিন করিল নিশ্চয়। 

স্বয়্বর ঘর কৈল বিচিত্র আলয় 
: অশেষ প্রকারে দ্রব্য করি আহরপ। 
| দূত পাইয়া! দিল নৃপতি সদন ॥ 

| শুনিয়া নুপতি সব স্বয়স্বর কথা । 

 বিদর্ভ নগরে আসি মিলে সভে তথ ॥ 

ৰ ভ্রমিতে আসিয়াছিল রুষ্ণ অনুচর। 

আসিয়া কৃষ্ণের ঠাই কহিল সত্থর 
। শ্বন শুন অরে জাই হয়্যা একচিত। 

' স্রীরুষ্ণমঙ্গল ছিজ মাধব-রচিত ॥ 

ধানশী রাগ। 

 সভামধ্যে বসিগ্লাছেন ত্রিলোক্যের নাথ । 

ৃ হেন কালে দূত আসি করে জোড় হাথ ॥ 

 কটক সম্ষুল বাটে বিষম সন্কট। 

৷ তেঞ্রি আগমন ব্যাজ কি আর কপট ॥ 

ৃ শুন শুন মহাশক দেব যহুবর় |
 ৃ্ 
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তৃতীয় বাসরে রাজার কন্তা স্বয়ন্থর | । চর মুখে মহাশয় শুনি এত বাত। ্ 

রুক্সীর আদেশে আইসে সর্ধ বৃপবর ॥ । হৃদয়ে লাগিল যেন গুরু শল্য ঘাত। 

স্থবেশ স্থন্দর নিন্দি মন আকার । কপায় গোবিন্দ মন পাতিল গমনে। 
২১০ শািিশিটীশিতিশিশি তল 

দেখিতে জুড়ায় আখি লিখিতে অপার ॥ | অগ্রজ সহিত পুরি থুয়্য। উগ্রসেনে ॥ 
নানা বিধ এক জুটি করিয়া সাজন। ৷ তবে সকরুণ হ্যা বলে পিতামহে। 
চতুরঙ্গ দলবল বিশাল বাজন ॥ তোমার বিচ্ছেদ তিল মাত্র নাহি সহে॥ 
অশ্ব কুপ্জর আদি চলে পালে পাল। ; এতেক শুনিয়া প্রত হসিত বদন । 
ঘণ্টার টক্কার ঘাঘর উরমাল ৷ লড়িল বিদর্ভপুরে পবন গমন ॥ 
বথেষুথে দিব্যরথ ধবজ উচ্চতর । রবি অন্তাচল গত সন্ধ্যার উদস্ব। 
নানা ত্র বিভূষিত লম্ঘিত চাঁমর ॥ রাজ সভা প্রবেশিল হেনই সময় ॥ 
চোঙ্গে চোজে পদাতিক লড়ে ঘড়ে ঘড। । সহজে অস্থর জাতি পরম রৌরব। 
রুণু ঝুনু কিন্কিণী ঘাঘর উভরড় ॥ শত্রবুদ্ধ করি কষ্ণে না কৈল গৌরব ॥ : 
বিক্রমে কেশরী সম ধরে নান। কাছ। সিংহাসনে বসিয়াছে আপনার স্ুথে। 
থাণ্ড ফরকায় কেহ বায়ুর উল্লাচ ॥ লোক ব্যবহারে প্রভূ পাইল বড় ছুথে ॥. 

চলিল সামস্ত হাথে মহিষাল ঢাল। শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত। 

চুন্থুকি চামর পথে শোভে নেতফাল ॥ ' শ্ীরুষ্ণ মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত 

নানামত পাইক ধায় সন্ধানে সন্ধান । 

কামান কোদণ্ড বাণ টোন চোথ বাঁণ॥ 

সপ সপ ০ পা 

" সন পশশিতিশিক্ শীশ্পিত শশাাশ্পিশীশশীটিশিটিট পপীপাতি ও পাট 

লাখে লাখে রান্ুত হাঘী ঘোড়ার উপর । | বনি রী; 
নানান্ত্র কাছিল অঙ্গে সানা টোপর ॥ শ্রীষুনন্দন, রিপুজরি বন্ধন, 

'ফীজে ফৌজে ধবজ বাণাধরে ভিন্ন ভিন্ন । রোষে রজগুণধারী । ৮ 
শাহছুল বন্বল ছাত? পতাকা প্রবীণ ॥ অরিকুল ভীষণ, নুধদ নিজাসন, 

| 
| 

ৃ 

ৰ 
বড়ই তুমুল কিছু নাঁশুনি শ্রবণে। ূ অচির বিচিন্তন-কারী ॥ 
গানে মাধব ধূলী পুরিল গগনে ৃ রঙ্গে চলহ বন্দেবনন্দন পরপুর লঙ্ঘন শাল 

শা প্র পক্ষ কুলে নিরুপম, কম্পিত অক, 

ূ 

8 

পয়ার। জানে প্রভু বনমালী ॥ ধুয়া ॥ 
সকল পৃথিবী পালে মিলিয়াছ সভ!। | বিহ্ অধিপতি, বিহরতি বেগগতি, 
নাজানি কেমন মতে হয় সেই বিভা ॥ অতিথর সমর বিহার । . .. 
দেখিতে বড়ই সাধ লাগে আমা সভা । ক্ষুধা নিরস্তর, _ অরিক মহীধর) 
যদি আজ্ঞা কর গোপাঞ্রি সাজি! যাইব ॥ 1 
নিরুৎসব হ্যা কেন একান্তে রহিব। 1 

রঙ্গ রলিয় গেখিব ॥. 



১৭৬ শ্রীকুষ্ণ-মঙ্গল। 

ভয়ে নাহি ভেল ত্রাণ, সহিত বাসন, | পরম সানন্দে আসি বঞ্চি ভ্রাতৃবাসে |. 
ক্ষিতি নিপতিত অবসন্ন ॥ যেন ত্রিলোচন মুখে বঞ্চেন কৈলাসে ॥ 

গানে মাধব, বৈরি-পরাভব, : গরুড় প্রধান করি যত পরিবার। 
আয়ত বাহন বীরে। প্রভূর সমান পুন্গা কট ল সভার ॥ 

নানা অভরণ, বিভূষণ মোহন, | তবে ছুই সহেদর করি অন্ুমানে। 
পীবর দিব্য শরীরে ॥ কৃপায় গোলকনাথ আইল! মোরস্থানে ॥. 

শী ' এ হেন প্রভূরে আমি দিব কোন্ বৃত্তি। 
| পয়ার। । আপন সহিত রাজ্য করিব অতিথি। 
তরুণ তপন ছ্াতি অরুণ সোদর । এতেক চিত্তিয়া প্রভু পাশেত আসিয়া।, 
পাথ নথ বিধুত বিশদ বিষধর | বলিতে লাগিল প্রেমে সককুণ হয়্যা ॥ 
উড়িয়া পড়িয়৷ বীর সভাবিদ্যমানে । 

থধোমুখী রিপুচক্র ভাবে মনে মনে ॥ 

এইভ আসিতে 'মাজ্জি দিল ঞত লাজ । হয 

ূ শুন শুন অরে ভাই হয়া! একচিত। 
| 

ৰ 
ূ 

না জানি এখন কৃষ্ণ করে কোন কাজ ॥ ূ না 

শ্ীকষ্ণমজল দ্বিজ মাথব-রচিত ॥ 

গ্রতৃরে নোঙাক্নাা মাথা করে জোড় হাখ। রা টি | 

অ জন ল, ঙ্অ £ 

দাস-মুখী হরধিতে বলে গোপীনাথ | জু ক টা ্ হামু রা ধর 

গুরুআ। ভালই আইলে তুমি গুন পক্ষবর। নু হরল দুখ গুরুঅ 

আজু স্থপিরিত, ভেল যতেক পিত, অবিলম্বে চল র্ুতকৌধিকের ঘর ॥ 

স্বয়স্বর দেখিব রহিয়' সেই খানে। 

এ্রতেক বলিয়া প্রভু করিলা গমনে ॥ 

দশদিগে লোক যশ ভরুআ॥ 

গোপাল তেরি চরণ স্থুর ছুলুহা। 

শুনিয়া কৃষ্ণের কথা ভক্ত হই রাক্তা। কমলা ভবন, [তন লোক পাবন, 

পাদ্য অর্থ্য লয়্যা ধায়্যা কৈল তার পুজা ॥ কিপিপ৷ মেরি ঘরে নুশুহা ॥ ধুয়া ॥ 

পরম সানন্দ মুনে করাইল প্রবেশ । পরমানন্ন পরম, পদ দায়ক, 

বিচিত্র প্রাসাদে পীঠ যোগাই বিশেষ ॥ ভকত কাঁম অবতারিয়া। 
কহতি মাধব, কপাময় যাদব, 

স্থবাসিত জলে পাখা লল ছুই পা। 

কেহ কেহ করে শ্বেত চামরের বা॥ 

কেহু পরাহইতে আছে অমূল্য বসন। 

হামু তেরি প্রেম ভিখারিয়া ॥ 

নিক ০... 

2 তপিপসপশীশ 1 সীপা পিপিপি আপ সপ পি ৮ পপ শিপ ৮ পাপী 25, স্পা তিতা ১৮ মাল্য অঙ্গলেপে কেহ অগুরু চন্দন ॥ | পয়ার। 

চতুর্বিধ অন্ন পানী দিল সাতরসে। | শুন শুন মহাপ্রভু দেব ষহপতি। 

অনেক যতনে পান মনের হারষে ॥ | এক নিবেদন করে! কর অবগতি ॥ 
ভোঞ্জনের শেষে করাইল আচমন। | চামর ব্যজন ছত্রধবজ সিংহাসন । | 

মুখ বাস দিয়! শেবে কগাইল শয়ন ॥ সেবন বাহন আদি ভাগারের ধন $. 
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আমা ছা সহিত সকল রাজ্যখণ্ড। 

আপনার হেন জানি ধর নিজদণ্ড ৷ 

আমি ষে করিব তাহে কেব! প্রতিবন্ধ। 

আছুক আনের কাজ নারে জরাসন্ধ ॥ 

পূর্বে হেন মন্ত্রণ৷ করিল বীর গণে। 

স্বয়স্বরে গোবিন্দ না আসিব অভিমানে ॥ 

আমি সব থাকিব নৃপতি সিংগাসনে । 

নীচ আসনে কৃষ্ণ থাকিব কেমনে & 

এতে ক শুনিয়া সেই বিদর্ভ ঈশ্বর | 

আম! সহ যুক্তি করি বান্ধিল এক ঘর ॥ 

ইহাতে রহিয়া ক্ষণ করিব বিশ্রাম | 

খণ্ডবেক অপরাধ নিব সংগ্রাম ॥ 

কহিলু তাগ্গার কণা তোমার চরণে । 

পরিণামে সেই ফল ধরিল এখনে ॥ 

দেবের দেবেন্দ্র তুমি বিদিত সংসারে । 

নরেন্দ্র হইলে প্রহু তুমি লোকাচারে ॥ 
_ সভামধ্যে নহে যেন সাজন সঙ্কট । 

 খণ্ুঁক সকল লাজ কি আর কপট ॥ 

আপনা আপনি আজি কর অধিবাস। 

কালি সিংহাসন বসি করিহ প্রকাশ ॥ 

হেনকালে আকাশে হইল এক ধ্বনি । 
নরের আসনে না বনিহ যদুমণি ॥ 

দিব্য পিংহ'সন ইন্দ্র পাঠাইব এখন । 

ছব্র চামর আদ মণ আভরণ ॥ 

নিজ রাজ্য দিয়া তুমি করহ পিরিত। 

শুন কৃতকৌধিক এই সে উচিত ॥ 
সকল নৃপতি মেপি কর অভিষেক । 

হইব তাহাতে লোকের পরতেখ ॥ 

এই মহ মহোৎসবে ন! আমিব যেই। 
নিশ্চয় কৃষ্ণের বধ্য হইবেক সেই ॥ 
এতেক বলিতে চিত্জাজদ নামে দূত 
দিংহাসন লইয়! আইল প্রস্তত ॥ * 

হি 

নানারতু বিভৃষিত নানা মণিময় | 

বিশ্বকর্মার নির্মিত উচ্চ অতিশয় ॥ 

ছুকৃল বেষ্টিত ছত্র চামর সহিত । 

মণি আভরণচয় ফুলের প্রহিত ॥ 

তাহ! দেখি উল্লাসিত ভ্র।তৃছইজন । 
বৃতা গীত বাদ্য করে পুম্পবরিষণ ॥ 

ভক্ত অভিলাষ প্রভূ না.করে খণ্ডন। 

শুভগন্ধ অধিবাঁস করিল তথন ॥ 

৷ শুন শুন অরে ভাই হয়া একচিত। 

ূ শকৃষ্ণ মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

পঠমগ্জরী রাগ। 

রহি ষছুবীর 

বড় উল্লাদিত মনে । 

ছষ্ট সব রিপু-জাঁল, হৃদয়ে বিন্ধিল শাল, 

যুক্তি করয়ে জনে জনে 
প্রথমে প্রবন্ধ, কহে জরানন্ধ,'। 

শান্ত জ্ঞান মন্ত্র প্রধান. 
যেন স্থররাজে, আপন সমাজে, 

বসি করে অনুমান ॥ - 

গুন নৃপগণ, আমার বচন, 
কি বুদ্ধি করিব এখন। | 

নন্দের সুন্দর, আইল স্বযস্বর, 
ন! বুঝি ভাল করণকঁ 

একা যছ্ুপতি, বালক মৃরতি, : ক লি রি 

পদ বিহরণে, করিল যেমনে, রি 

তাহা জানে ভালে ভালে॥ 

অধিক এখন, গরুড় বাহন, 
অপর বীর সহায় চা 

বুদ্ধি অন্ুমানে, কন্তার হারণে,. 

সানির আইল এখার ॥. 

কি্কর মন্দির, 



৯১৭৮ 

ছুহাণর ম্হারণ, 

সভে ভঙ্গ দিব ভয়ে। 

 খদি হুর রায়, আপনি সহায়, 
রা তবু গ্রুৰ পরাজয়ে ॥ 

পূর্বববকালে যেই, 

রাসাতলগত মহী | 

হেলে দত্ত দির, 

1হরণ্যাক্ষ অস্তক এভি ॥ 

বামন বটুরূপে, 

বান্ধিল সেই সত্য পাশে। 

নবাসংহ রূপ ধরি, বহুত ভমঙ্করী, 
হিরণ্যকশিপু বিনাশে ॥ 

পরশুরাম পুন, কার্ভবীধ্যাজ্জন, 
দাশরথী দশ মুখী। 

বিষণ মুর্তি স্বামী, ববি কালনেমী, 

এবে কৃষ্ণ-তনু স্রথী ॥ 

বুন্দাবনচারী, 
| (খলিয়। বালক বেশে । 

বধি বিসম্কা্দী, চানুর প্রলম্বাদি, 
ংসদ হিংসিল শেষে। 

দেবদেব বর, -গোকুল ঈশ্বর, 
অনন্ত অনা্ধি অগাই। 

২সার কারণ 

| পুণানন্দ জলশায়ী ॥ 

অজয় অভয়, সে 

দৈত্য কুলাস্তককারী। 

 ঠবকী জঠরে, স্থান কুতুছলে, 
মধুপুরে অবতারী ॥ 

গরুড় বাহন, বিদ্ধিত করণ, 

| কি বহু ভণিব আর । 

তস্কু তার স্থিত, এথ! অনুচিত, 

1২২ ককে বি 

বরাভরূপ হই, 

সত্য সনাতন, 

্ৈ 

7” আজ্াাঞহা 
মহ্ ু য়, 

মে 

হিব ফোন জন, . 

তোলে উপান্ডিয়া, । 

পাতালে বলি ভূপে, । 

গোপ বেশধারী : 

শ্রীকষ্-মঙ্গল। 

গয়াধ। 

তাহার পশ্চাৎ বলে শোণিত নুপতি। 

এক বাক্য বলিতে আমার আছে মতি! 
আছুক পূর্বের কাজ কি দে খলে ম্সাজি। 
পাকসাটে গরুর কাপাইল রাজ্যি | 

৷ তাহাতে চড়িয়। বাণ জুড়িব যখন। 
| কাহার শকতি আছে সহে এই রণ॥ 
৷ জরাসন্ধ রাজা এত কহে অনাগত । 
ৰ বুঝি! দটঢ়াও সভে করিবে কেমত ॥ 
| এ কথা শু'নয়া তবে বলে দস্তবক্র। 
৷ আমি ইথে দেখি হেন শুন রাজচক্র ॥ 
জরাসন্ধ সুনীতি কহিল এই বাণী। 
নিজ নিন্দা লাগিয়া যুঝিব মিথা কেনি & 
দেব দৈত্য মিলনে অবশ্য হয় কলি। 
এবা আশে রশে নাঁহি-আইসে বনমালী ॥ 
যথা রণ করে তথা যাক একেশ্বর। 
ৃ এথা রজ দ্ররশনে বশত পরিকর ॥ 

! দেবের দেবত! কৃষ্ণ বড়ই প্রসন্ন । 
৷ বিশেষ অভয় পাব জানিয়া প্রপন্ন ॥ 
ূ '্ঠার সনে বিরোধে কার্ধ্য নিব কুশল! 
৷ শ্রীতিপুর্বক থাকি এই সে নিশ্চল ॥ 
ৰ পাঁদয অধ্য লন্যা সভে চল যাই তথ 
ৰ অবিলম্বে আনিয়। অতিথি করিব প্রেথা 

1 এ বোল শুনিয়া শান উঠিল কুপিয়া ॥ 
1 বন্ধ নয়নে তবে বলিছে ডাকিয়া ॥ 

ধিক-ধিক-বৃথা তস্থ ধর তুমি সৰ। 
নিজ শিল্দা লাগি কর অন্ঠের প্রস্তাৰ ॥ 

মহাকুল প্রহ্ুত আপনি মহাবল। 

তবু অস্ত্র ছাড়ি ভয়ে হইলা বিকল ॥ 
মজাইল ক্ষত্রধর্ম আপন! আপনি ॥ 

কাপুরুষবদনে নিঃসরে কাকুবাবী 8. 



রুক্মিণীর শবয়হ্বর | ৪ 
প্মামি কি জানিব সেই দেব যদুমণি | 
অনাদি অনন্ত বিভ্ভ সভে জানি শুনি | 
দৈবকী নন্দন ছলে পুথিবী প্রকাশ। 
ভারাবতরণে আমা সভার বিনাশ ॥ 
পুতনা নিধন আদি যত ব' চরিত। 
তিল এক নহে সেই আমার অবিদিত ॥ 
তমু তার সহিত করিয়। মহরণ। 
দাবাগি পুড়িয়া যায় বৈকুণ বদন । 
যার যেন যত থাকে কর নহে মিছা! । 

এ ই পরতন্ব কে করিব আনে ইচ্ছা! ॥ 
এতেক জানিয়া আর না করিহ ভীত। 
ধর পরাক্রম কেন করিব পিরিত ॥ 

ছঃখিত ভীম্মক বাজ! এ সব বচনে। 
কিছু নাহি বলে ছুট পুনের কারণে । 

শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত 
'্রীকৃষ্ণমঙগল বিজ মধব-রচিত ॥ 

রামাকরি রাগ 

সভারে নিয় রুক্সী হুপতি সম্পদে । 
“অধিক যৌবন বলে ধরে বীর মদে ॥ 
কুল শীল মতে বলে সুর অভিমানী । 
করিল কৃষ্ণেরে দ্বেষ না দিব ভগিনী ॥ 
দুঃখিত ভীম্মক রাজ! ভাবে মনে মনে । 
পুত্র হারাইল আমি কন্তার কারণে ॥ 
শগাল নুপতি রণে বীর পুরবাঁপী। 
নিঁমষে করিল ভুম্ম যেন তুলা রাশি , 

ইস নিন্দিয়! বৃন্দাবনে গুরু গিরি | 
বাম করে তুলিয়া গোবিন্দ নাম ধরি ॥ 
জলকোল দহিল দারুণ কালিনাগে। 
হেলায় নাশিল কেশি আদি বীর ভাগে। 
গোমন্থ দাহনে জিনিল বহু সৈশ্তে। 
তমু গুরুপুজ আনি বধি পঞ্চজন্তে॥ 

০ ২ পেশী শশী শিপ পা ০০০১০ মিরর রেলে 

সপে শা 

এ সব চরিত্র যার বিদিতত সংসারে । 
তার সনে বাদ করি কেপারে নিস্তারে ॥ 

৷ আপন কুমতি পুত্র মজঃইল আপনা । 
| গানে মাধব রাজী বড়ই বিমনা ॥ 

পরারি। 
যে হকু সে হকু পুত্র মা বাপের প্রাণ । 

। তমু পরিত্যাগ হেতু করি অনুমান ! 
| দস্তবক্র স্রপের বচনে কৈল ভর। 
। পুজিয়া আপন ঘরে প্রত যছুবর ॥ 
| প্রণত দেখিয়া প্রভু না করিব রোষ। 
কপার সাগর সেই খণ্তিবেক দোষ ॥ 
নহিব পুত্রের বধ হইৰ সদয় । 
করিব উৎসব সুখ হইয়! নিয় ॥ 

; এতেক ভাৰিতে হৈল রজনী প্রভাত। 
। উদয় করিয়া উঠে দিনকর মাথ ॥ 
রহিয়৷ স্তাবক সব বাহির ছুমারে। 
প্রবোধ করিয়া যশ গায় উচ্চন্বরে ॥' 
তবেত কৌধিক রাজ! ছাড়িয়া শয়ন । 
দন্ত ধাবন করি পরিয়া বসন ॥ 
সাজ সভা! মধ্যে আসি ঠহল উপনীত । 
কহিতে মনের কথ! সভার বিদিত ॥ 
র হেনই সময়ে তথা কেযিক জীাদেশে 1, 
1 পন্ধ মাথে করি ছুত আসিয়া প্রবেশে ॥ 
ূ আঁবিলঘে পত্র দিয়া নৌডাইল মাথা । 

সপ পি ৮ সি পিসী পাক পপ 

স্পা পিপি পি পাপ২০- ০২২5, 

পাস” আদ পা ---০ 

গঠন পুর্ধ্রক ব্যক্ত হৈল সর্ব কথা ॥ 
প্রথমে প্রশস্তি বু লিখল হুসার। 
পশ্চাৎ কুশল স্ততি কার্য বিচার ॥ 
গরুড় গহিত কুষ্ণ আইলা নিজাগারে 1. 
আমার অগ্রজ কৃষ্ণ হৈল বৈনতারে ॥ 
ভাগ্যে তুমি এখা আসি হইলে অতিথ॥ ।) 
কোন বৃত্তি দিয়া তোমা করাব পিরিত। ৪. 



| ৯৮, 0 এঁকফ-মঙগল। 

 রত্ব সিংহাসন দেও লহ মহাশয় । 
অভিষেক করো কালি যদি আগু হয় ॥ 
হেনকালে আকাশে হইল দৈববাণী। 
নরের আসনে না বসিহ যহ্রমণি ॥ 
দিব্য সিংহাসনে ইন্দ্র পাঠাব এখন | 
ছত্রে চামর আদি নানা অভরণ ॥ 

নিজ রাজ্য দিয়! তুমিশকরহ পিরিত । 
শুন ক্ৃতকৌধিক এই সে উচিত । 
সফল ভূপতি মেলি কর অভিষেক । 
হইব দঙ্গল ইথে লোকের অনেক ॥ 

: খ্ই মহা মহোৎ্সৰে না আপিব যেই। 
; নিশ্চয় কৃষ্ণের বধ্য হইবেক সেই ॥ 
' তিক বলিতে চিত্রাঙ্গদ নামে দূত। 
সিংহাসন লইয়া আইল! প্রস্তত ॥ 
নানা রক্ত বিভূষণ সর্ধরত্ ময় । 

বিশ্বকন্মার নির্মিত উচ্চ অতিশয় ॥ 
স্থরপত্তির বিধান না যায় খণ্ডন । 
তেকার্্পৈ তোমা সভু কৈল নিবেদন ॥ 
কাঁলি অধিবাস হৈব আজি শভিষেক | 
বৈকু্ অধিক সখ ক্ষিতি পরতেথ ॥ 
মিলি! সত্বরে সডে আইস অ বলম্ব। 
পাইবে অভয় মিছা ন! করিহ দত্ত ॥ 
পত্রের উত্তরে ফ্কার! চিত্তিল হৃদয় । 
পুনরপি হৈ বাণী যদি সত্য হয় 
তবে উদ্ধ থাকি_সেই দূত চিত্রাঙ্গদ। 
ভাকিয়া বলিল দৈত্যগণ তেজ মদ ॥ 
আপনি অমরপতি টকল সম্বিধান। 
প্রভূসনে £বরিভাবে নাহি পারিজরাণ ॥ 
প্রণত বসল রাম অনাথ শরণ । 
প্রীতিপুর্বকে থাক ₹ইয়! মিলন ॥ 
নরের দেবতা হৃপ নৃপের অমর । 
জামি স্থরপতি তিহ আমার ঈশ্বর & 

নরের উৎসবে দেবের নাহি দা়। 
তথাপি জানাইব তাহ! দেখিব এ্রথায় ॥ 
| তুমি সব গিয়া কৃতকৌধিক সহিত। 
অভিষেক কর গরিয়! নারদ পুরোহিত 
জরাসন্ধ দস্তবক্র শোণিত প্রবল। 
এই চারিজন থাকি রাখ রঙ্গস্থল ॥ 
এ বোল শুনিক্া' শাপ ভয়ের কারণ। 

ূ ভীম্মক প্রধান করি লড়ে জনে জন॥ 
এথা নরপতি কৃতকৌধিকীর পুরে। 

। দিব্য ধবজ সঞ্ল পতাকা উড়ে দূরে ॥ 
পুষ্প তোরণ ফল র্ভাষুত পুগ। 
ৃ দ্বারে দ্বারে আরোপিত ছহু যুগ যুগ ॥. 

অতিশয় মনোহর অভিষেক স্থান। 

নান! রত্রময় বেদী বিবিধ নির্মাণ ॥ 
নৃত্য গত হুলাহুলী বাদ্য জয়কার। 
উল্লাসিত সর্বলোকে রাজ পরিবার ॥ 

1 আকাশে দেবতাগণ গন্ধব্ব অগ্নয়ে । 

ূ কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বাদ্য পুরে। 
| অতি উচ্চতর নাদ কম্পিত ভূবন। 

| শুনিয়া বিশ্মিত পথে সেই রাঁজগণ ॥ 

| 

৷ 
র 
ূ ৃ 

সত্বর গমনে সভে মিলিল তথায়। 

পাদ্য অর্থ্যে কৌধিক পুঁজিল সভায় 7 
! তবেত একত্র হয়া সকল ভূপালে। 

শুভক্ষণে অভিষেক করেন গোপালে । 

শুন শুন অরে ভাই হয়া একচিত। 
৷ শ্রকষ্ণমঙ্গল দ্বিদ মাধব-রচিত | 
পিসপপপিিপপিপ গা শা পেপসি, 

ব 3 
ৰ জীরাগ। 

রঙ্গে এরাবত গতি, অমর সুরপতি, 
নিজ পরিবারের সংহতি। 

গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণ, | জয় জয় সর্ববন্দণ, 
আপনি হুল্গুতিবাজে অতি. 



কল্সিণীর স্বয়ম্বর | ১৮১ 

রাজ রাজেশ্বর হৈল দৈবৰীনন্দন । 
শুভ অভিষেক কুতকৌধিক ভূষণ ॥ 
কুম্তরূপে অষ্টবিধি, ঘন সন নিরবধি, 

আপনি ধরয়ে ও ই বিবি। 
অষ্ট লোকপাল তহি, নিজ দিগে দিগে রহি, : তবেত কৌধিক রাঁজা করিয়া প্রণতি। 

করপুটে করে সিদ্ধি সিদ্ধ ॥ বলিতে লাগিল প্রভু গ্লোবিন্দের প্রতি ॥ 
ক্ষিতি নরপতিগণ, গন্বপুপ্প চন্দন, । শুন শুন মহাপ্রভু দেবচুড়ামণি। 

অমূল্য রতন কাঞ্চন এক নিবেদন করে" পড়িয়া ধরণী। 
দিতপীত মনোরম,  কল্তরি কুস্কুন চন্দন, | অবুধ এ নৃপগণ মন্ুষা গেআনে। হরিষে বরিষে পরিপূর্ণ । যত অপরাধ তৈল তোমার চরণে ॥ 

মাধব বিরচন, পুর্ণ ননাতন, 
ভক্ত কৃপা অবতারী॥ 

পয়ার। 

পা শশা শি শি শশাশীশীশীী শীত এটি শা শপিপেস্স্ 

স- শশী তত ০০ ০০০৮ 

সী সপ 

স্তুতি করে মনের পিরিত। | রর সাগর তুমি অগতির তি | 
নারদ পুরো:হত, প্রেম রঙ্গে উল্লাসিত, ; এবোল শুনিয়া ভাসি বলেন ভগবান্। 

গন নুপ চক্র হের কহি বিদামান ॥ 
সামান্ত জনেরে আমার নাহি জন্মে ক্রোধ । ্ 

৷ বিশেষ ক্ষত্রিয় জাতি দাস্তিক হর্ষ্বোধ ॥ 

দ্বিজ মাপন বিরচিত ॥ 

বাস বিভৃষণে, লা বিলেপনে, 

সাজাই ন!থ মুরাৰি। 
পি পভ 

রাজ্য সমপপি়া, কৃতকৌধিকিয়া, | তেঞ্” তোন। সভাকারে না করিব স্লোষ। 
হইল! প্রেম ভিথারি ॥ ্ তোমার সমাজে আসি আমার এ দোঁষ ॥ 

বিচিত্র সিংহাসনে, বাসয়া নারায়ণে, | আপনার জুখে গিয়া কর স্বর়ন্বর | 
দণগ্ডছত্র শিরে ধরি । কন্তার বিস্তর করে যে পাতকী সেই নর। 

বীর ভাঁগে সব, মহামহোৎসব, | এতেক উত্তর দিলা কমললোঁচন। 
বেড়িয়া রহে সারি সারি ॥ কৌধিকের মুখ চাহি বলিল বচন । 

বামে সমারূঢ়, . বাহন গরুড়, | ছেনকালে তথায় ভীম্মক নরপাঁতি। 
স্থন্দর নর আকৃতি। প্রণাম করিয়া কহে সলজ্জিত মতি । 

দক্ষিণে রসিক, কৃতকৌষিক, | শুন প্রভূ মহাশক্স করে নিবেদন |. 
| সাত্যকি আদি জাতি ॥ এবালক উন্মত মোর মতি ছষ্ট মন ॥ 

চাঁমর ব্যজন, _ করে রাজগণ, ! সেই সে ভগিনী বিভ| ন৷ দেই তোমারে 1 
দেন করয়ে অদূরে তিল এক মোর দোষ নাহি স্বয়ন্বরে। . 

ভূপতি সমাজে, শোভে যছ্ুরাজে, ! আপনি জানিয়া প্রভু ক্ষম অপরাধ। 
যেন ইন্দ্র ছরপুরে ॥ কপার সাগর প্রভু করিবে প্রপাদ্দ ॥ 

ঘেবদেব মণি, প্রভু চক্রপাণি, এ বোল শুনিয়। সাজা রানার 
 কোতুকে নর বিহারী। কহিল সকল রাজা বুড় অব্যভার ॥ 



১৮২ 

বালক হইয়া ষেবা রাঁজচক্রজালে । 
আর বা কেমন কার্থা করে বুবা কালে । 

দিগে দিগে হস্তী ঘোড়া কটক প্রয়াণে । 

কিছুই না জানে রাঁজ' বড় অগেআনে । 

দকল রাজার পুজা কল স্মুচিত । 

আমার গমনে হৈল ভোমার অবিহিত ! 

আমার বচনে বাজ! কর অবগতি । 

সেই পাত্রে কন্টা দেহ যে হয় উচিতি | 
সম্ভয় ভাক্মক রাজা শুন এই বোল! 

স্্তি করে অতিশন “প্রমে উতরোল! 

দেব লোকে নর ছেকে ভুমি একপতি। 

অজ্ঞানে বিজ্ঞানে চক্ষ গেছ মচামতি । 

নাঁনেও বিবাহ মোর নাহি কোন দোম। 

পরিত্রাণ কর গোসাভ্ি না করিহ রোদ ॥ 

এ বোল শুনিয়া প্র কহে মনেনীত 

শুন হৃপবর তুমি বড অনুচিত! 

আপনার কনা দিতে হাতে মন লয়? 

তাহা বিধি করিতে অনার কোন দায় ॥ 

সবে এক বোল আম জানি স্থনিশ্চয়। 

রুল্সিণী হুন্দপী ক নহ রূপ নয় ॥ 

পুর্বে মেরুকুটে নর দেহতা মিলিয়া। 
প্রতি অংশে অংশে এক রমণী স্থজিয়া ॥ 

তবে হেন ঠবল তারে শুন গো ঈশ্বরী। 
পতিসঙ্গে রঙ্গে জন্ম লভ মত্ত পরী ॥ 

ভীম্মক রাজার ঘনে জনম লভিহ। 

লোক ব্যবহারে বর মাধবে রচিহ ॥. 

কহিল ভাঙ্গিগ৷ লশ্মী জন্মিল আপনি। 

সহত্র জনেরে বিভা! দেহ তমু জানি ॥ 

স্বয়ন্বর কর তাই বড়ই দূষণ। 

গরুড় আসিয়া বিদ্র কৈল তেকারপ ॥ 

আমিহ দেখিতে আইলাম শুনি এই কথা । 
না বলিহ অপরাধ ন৷ ভাবিহ ব্যথা ॥ 

শ্রীকষ্”মঙ্গল। 

আতিথ্য করিয়া আম। কৃতকৌষিক ত। 

আপন! সঠিত রাজ্য দিলেন বিহিত ॥ 
] 

। এ সকল ফলে তার বতেক প্ুরুব | 

ভবিষ্যৎ পাপ আদি বতেক কলুষ ॥ 

। শ্বর্গেতে করিব বাস পরম হরিষে। 
ৰ পনি পাইব আরো যেবা আগে পাশে ॥ 

অ।র যতেক রাজা এই অভিষেকে ৭ 

পরম আনন্দে সেই বাই স্বর্গ লোকে ॥ 

. এতেক বলিয়া প্রভু সভা! বিদামান । 

 গ্ররুড় বাহনে খেলা রথ সন্নিধান ॥ 

+ হেনই নমরে তগ! নকল ভূপালে। 

গন্তল্ন এক আর সুন্টি দেখিল গোপালে ॥ 
' শন শন অরে জাই হয়া এক চিভ। 

 জীরুষ্মঙ্গল দ্বিজ মাধব বভিত । 

' সভশ্র শিতের সাব, 

ভীক্মকেক লিনয়। 

পানী খাগ। 

সহম্্ কিরীটি ধরী, 
(লাহিত সকম্েক আখি | 
সাধা নমিতা নগ্ন কায়। 

আদি স্বারশুঁব নুন্তি অপরূপ দেখাই বীর- 

প্রচণ্ড সহস্র করে, 

ঘর 

মু ররর 

সভায় ॥ কু ॥ 

সহস্ত আমুধ ধরে, 

সঙ্গ পদ পক্কজে । 

তি সহস্ম নূপুর বাজে ॥ 

দিব; বাস আভরণে, স্থগৃন্ধি লেপনে, 

দ্রিব্য মাল্য বিভূষণে। 

দিব্য মোহুন মাধব গানে ॥ 

পয়ার। 
এইরূপ ভীন্মক দেখিয়া নারাকণে। 
অনেক ত্তৰন করি পুজে নানা ধনে ॥ 



ভাব গরুড়ের প্রতি হয়া। সবিনয় । 

বিস্তর স্ভবন করে মনের ইচ্ছায় | 

ঘবে প্রত রথে চড়ি করিল! প্রয়াণ । 

নপতি সমাঃজ বলে জুড়িদ্ই কর! 

এখানে আমার আর নাহি স্বরশ্বর ॥ 

কষে অপরাধ মোর সব নুপবর । 
'এতেক বলিয়া পুজা কৈলা সভাকার । 

্ে ৬ ঈ 

ডিল নপতি সব যেই যথাকাঁর | 

স্ঞন শুন অবে ভাই হয়া একটিভ 

আধ মঙ্গল দ্বিজ মা্ব-রচিত ॥ 

রুক্িণা,দূত বাকা 

পরারি। 

তবে পুনরপি রুঝী স্বতন্ত্র ভইয়' 

উদ্ষে'গ করিল দিতে ভগিনীর বিয়া | 

শিশুপাঁল বর এক করিল নিশ্চয় । 

সেই সব নুপচক্র আনি সভাকায় ॥ 

শুনিয়! রুক্মিণী দেবী সেই সব কথা। 

বজাঘাত সম মনে পাইল বড় ব্যথা ॥ 

ক্ষণেক রহিয়া দেখী ভাবিল অন্তর । 

গুপ্তভাব আনিলেন কুলের দ্বিজবর | 

প্রণাম করিয়৷ তার ধরিলা চরণ। 

বলিতে জাগিল শেষে করির! রোদন ॥ 

শুন শুন দ্বিজবর কহিয়ে তোমারে । 

এবার সঙ্কটে রক্ষা করিবে আমারে ॥ 

দ্বারকাঁয় শীত্র তুমি করহ গমন। 

কহিবে প্রভুর পায় আমার বচন।॥ 

কি কহিব তাহ! সব তোমায় বিদিত। 

পাপ ভাই রুক্ীর মনত্রণা যেই. রীত। 

র্ 

রুঝ্কিণী দূত বাকা। 

ক সপ হি তত পাপা পিস সপ” পপ 

তিথি 
! (ভা, 

১৬৪৩ 

এতেক বচনে দ্বিজ ব্যথিত হইয়া 
পবনের গতি জিনি লড়িল ধাইরা ॥ 

দ্বারকায় আসিয়া অতিথি ব্যবহারে । 

বারী মুখে জানাইরা গেল অভ্যন্তরে ॥ 
বন সিংহাসনে ছিলা টএলোকা ঈশ্বর | 

দেখিক' আান্সা. এভু উঠিল। সত্বর ॥ 

পাদা অর্থা আচমনী মধুপর্কদাঁনে। 

বেভারে পুজ। করিলা বিধানে ॥ 
ভন করায় পা জাতিম়া শয়ান। 

৫ ঙ 

তবে ধীরে ধীরে গুভ ভিজ্ঞাসে বচন | 

ক তোনার নাম। 

আইলা কিবা কাম ॥ 

কোন দেশে বৈস্ দ্বিজ 

কে পাঙায়া দিল একা অ 

 ক্কষ্জের বচন বদি হৈল অবাশ্ষ। 

কিল কুকি টা্ীর কথা বরিয়! বিশেষ । 

ন অরে লাই ভ্দ্যা একচিত। 
পস্ত 

ূ রী মঙ্গল ছিজ মাধব রচিত ॥ 

পাঁহিডা রণ । 

তোহারে স্মরণে তনু, প্রাণী তাপ নাহি টি 

দরশনে সব ধন পাই । 
শুন এই গুণরূপ, মন মেরি বীর ভুপ, | 

হরিয়া লইল তোছে ধাই॥ . 
যু নাথ হে কক্সিণী তুআ! পায়। 

অবিরত প্রণিপাতে, করপুটে করি মাথে | 

ক্ষিতিতলে লোটাইয়া কায়॥ 
ফেবা কুলবতী কন্তা, হয় বিধিমতে ধন্তা 

কেবা তোমা না বরে মুরারি। : 
রূপে গুণে যৌবনে, কুলে শীলে বিদ্যাধনে, 

অনুমান হৃদয়ে বিচারি॥ . 
কিব! হরণ দানে, দেব দ্বিজ গুরুমানে, 

থাকি আবাধিয়! পদ তেরা। 



১৮৪ _. শরীফ মক্ষল। 

যবে গদাগ্রক্জ পাণি, 

আন নহিব পতি মেক ॥ 

তুমি দেব শ্রীধর, 

ভকত সদয় কপা ধার!। 

দ্বিজ মাধব ভাষে, 

প্রপনন বির অব্তারা ॥ 

 সুগঞ্ি অনাথিনী নারী করে নিবেদন | 

: পন ছায়া দেহ আঁসি য্দি লয় মন 
কালি যেন বিবাহ আসিবে হেন দিন ). 

ৃ গুপ্ত ভাবে কত সৈশ্ঠ লইয়া প্রবাণ॥ 

শিশুপাঁল জর।সন্গ শান দস্তবত্র। 

ৰ শোণিত পৌগণ্ড আদি জিনি রাঁজচক্র ॥ 

ও হরিয়া লইবে আম! রাক্ষদ বিভায় । 

সভে বীর্ধযাপন্ন ইথে গণিবে ইভায় ॥ 

দিবা বলিবে হেন প্রভূ গদাধরে । 

ভুমিত থাকিবা অস্তঃপুরের ভিতরে ॥ 
বাহিরে বেড়িয়! থাঁকিব যত বীর ভাগে । 

কোন মতে আমি গিয়া পাব তার লাগে ॥ 

সকার উপদেশ আমি কহি সারোদ্ধার। 

আমা সভাকার হেন আছে কুলাচাঁর ॥ 

অধিবাস দিনে করি চণ্ডিক1! পুজন। 
বাহির উদ্যানে সেই চস্তিকা ভবন ॥ 

সথীগণ সঙ্গে আমি যাইব তথায় । 

রথে তুমি লইবে আম! হেনই সময় । 
যদি বা সদর মোরে নহিব শ্রীবাস। 

ক্ভবু তোমা প্রতি আমি নহিব নৈরাঁশ ॥ 
করিক্া কঠোর তপ তেজিমু জীবন। 
যতদুর প্রসন্ন হর কৃষ্ণের চরণ ॥ 

যার পদ রেণু আশ্রয় করে মহাজন। 
সামার কি দায় বিফল পঞ্ণানন ॥. 

গ্রহণ করিবে জানি, 

অখিল ভুবনেশ্বর, 

আন দাঁসী নিজ পাশে, 

হেন প্রভু ছাড়ি বাপ করে অন্ত বর। 

বিফল যৌবন তার বিফল সকল ॥ 

ূ শুন শুন জগন্নাথ কমললোচন। 

| কহিলু তোমার পায় রুল্সিণী বচন। 

ূ বুঝিক্না আপন মনে যে হর উচিত। 

৷ না কর রিলম্ব তাহা করহ তু'রিত ॥ 

রুলন্সিনী সংবাদ পায়্যা দ্রেব গদাধগ। 

হাস হাঁসি বলে কৃষ্ণ ধরি দ্বিজকর ॥ 

; অবগতি কর দ্বিজ কহি বিদ্যমান । 

৷ জানিহ কুক্সিণী গৃহে আমার পয়াণ ॥ 

তাহ।র চিন্তায় মে|র নাহি নিদ্রালেশ। 

যতেক বৃত্তান্ত এই কহিল বিশেষ ॥ 

- ১ লোপা ীপিশাশিপাীপাস্পীপিীপিকাশ সি ০ 

শপ পিক ৮০ শীট তি 

আনিব রুক্সিণী রত্র আত স্ুনিশ্চল ॥ 

এতেক বলিক়। প্রভু সভার গোচর। 

বিবাভ নক্ষত্র যোগ জানিল অগ্তর ॥ 

দাকুকে আনিয়া বৈল রথ সাজি আন। 

অবিলম্বে সেই আনি গোড়াইল যান ॥ 

সব্য সুগ্রীব মেঘ পুর নামক । 
এ চারি রঙ্গ যার সুচারু বাহক ॥ 

কর জোড়ে দারুক দাগায়্যা বিদামান। 

ভবন ছাড়িয়া হৈল প্রভূর পরাণ ॥ 

সারথী সহিত রথ অপূর্ব সাজনে । 

দ্বিজ সঙ্গে রঙ্গে রথে কৈল আরোহণে ॥ 

দ্বার ক! ছাড়িক্: প্রভু বিদর্ভ নগরে । 

আইলা ঞকই রাত্রি হরিষ অস্তরে ॥ 

' এথায় ভীম্মক রাকা! পুরোহিত লয়্যা। 

! নিজ কুলাচার করে আনন্দিত হয়্যা ॥ 

ূ বিবিধ প্রকারে হল পুরের নির্মাণ । 

| সঙ্জ পত্র আহরিল যার যেই স্থান ॥ 

| মিলিয়া রমলীগণ হরিষ অপার। 
 কুক্িণী লইক়'করে মুঙ্গল আচার ॥ . 

০ ০ ৮ কাপ হর ক এ জপ ৮০ ০ কা সপপাক্ষ ০ ৭ লি ০ পপি শক্ত ৩ পতশিশিগশ সপাপপপ ৮০৩৩ ৯৩৩০ তপতি ৩৯ 

সপ লাশ পপি ০ 

৮০০ পল শি পিটিসি স্পা তত তি সপ পপস্জল তি ২৯৩ 

সস. পন 



রাঝণী দূত বাক্য। 

বাম করে সুত্র বান্ধি গোপ্যাননন্দ স্থান । 
'নৃত্য গীত হুলাহুলী দ্বিজে বেদ গান। 
বস্ত্র অলঙ্কারে বেশ করিল বিশেষ । 
অধিব।স হৈল চণ্ডী পূজা অবশেষ ॥ 
শুন শুন অরে ভাই হয়া একচিত। 
ীকুষ্ণম্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

ন।) রাগ । 

ঘন ঘন বাজে বাদি, ঢাক ঢোল পড়া আদি, । 

দগড় সানাই কাভাল। 

শঙ্া ভেরি, মুদ্গ মুহুরি, 

তবল বিশাল বিশাল ॥ 

তুন্দুভি 

চমক চৌদকে, 

রুল্মিণী শুভ স্বরন্বরে। 

হইল বিদর্ভ নগরে | 

রঙ্গে রঙে জনে জনে, অঙ্গে অঙ্গে অভরণে, | 

কনক মণি বিরচিত। 

বিচিত্র বধূ কুল, ধরয়! ছুকুল, 

চন্দন মাল্য বিভৃষিত ॥ 
যতেক নাগরী, বান্ধিয়৷ কবরী, 

ধরি সিন্দুর কজ্জল। 

বিচিত্র পত্রাবলী, তিলক ভাল মেলি, 

অধিক বদন উজ্জ্বল ॥ 

রাজ পথ ভরি, রুইল সারি সারি, 
_ রস্তা গুবাক প্রচুর। 

[ধব বিরচনে, এ ধবজ তোরণে, 

পতাক] উড়ে বহুদূর ॥ 

০০০ পাতি 

পৌর নাগরিকে, 

১৮৬৫ 

পয়ার। 

ওথা দমবোষ তবে আপনার পুরে। 

পুত্রের মঙ্গল করে অনেক প্রকারে ॥ 

গজ বাজি রথ ভাদি অপূর্ব সাজনে। 

লড়িল বিদর্ভ পুরে বিবিধ বিধানে ॥ 

তার পাছে পাছে আর যন্ত রাজচক্র | 

জরাসন্ধ শোণিত পৌগণ্ড দণ্ডবক্র | 

বাঁণ ভৌম শান শিশুপাঁলের সপক্ষ। 
ক্ষ্চের বিরোধ হেতু লড়ে লক্ষ লক্ষ | 

: আসিয়া মি'লল সেই ভীম্মক ভবনে । 

তবে সভাকারে রাজা! করিল পূজনে ॥ 

 চরমুখে বলভদ্র শু ন এই বাক্য। 

৷ জদয়ে ভাবিল বড় হইল অশক্য ॥ 

০৮ পাপী তি িপিপেশীশিশশ্পী শত 2 ীলিশাসিশপপপ 

! কন্য' হরি অবশ্য লইব গদাঁধরে। 
৷ বিপক্ষ অনুর সঙ্গে হইব সমরে ॥ 
| ভেঞ্ঞি ন! জ্বআর রহিতে মোরে হেথা । 

' নিজ সৈন্ত য়্যা ঝাট চলি যাই তথ! ॥ 

। এতেক 'ন্ত্রণা করি সর্ব্ব সৈন্ লয়্যা। 

ূ সত্বরে ভাইর পাশে মিলিলা! আসিয়া ॥ 
ৰ এথা! দেবী রুত্সিণী ছুখিত অতিশয়। 

৷ কৃষ্ণের বিলম্ব দেখি ভাবিল হৃদয় ॥ 

শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত। 

জীকষ্ণমঙ্গ লজ মাধব-রচিত ॥ 

| শ্রীবাগ। 

পথ পেখি পেখি আখি ঝরে নিরন্তর 

সময় উচিত তমু না আইল যহৃবর ॥ 
গতি অশকতি দ্বি্জ রহিল কোন পথে। 

ছুখিনী সম্বাদ ন! পাইল প্রাণনাথে ॥ 

হরি হরি বিধি মোরে ভেল কি অন্থুখীঃ 



সুঞ্চি খণ্ড কপাঁলিনী অভাগিনী নারী। 

কোন বা দারুণ দোষে রুষিল মুরারি ॥ 

ৰুঝিল নাঅর নিরপেক্ষ গুণনিধি। 

লাজে বা লুকার দ্বিজ কার্ষোর আরিদ্ধি ॥ 

কালি প্রভাতে বিভা অন্য অধিবাপ । 

কি বুদ্ধি করিমু সখি জীবনে টৈরাশ ॥ 
. গানে মাধব শেক তেজ বদন 

নিশ্চয় গোবিন্দ পতি মিলিৰ আপনি ॥ 

এতেক ভাবিয়! দেবী ক্রন্দন করিতে । 

_ ৰাম উরু নয়ন স্পন্দন আচম্বিতে ॥ 

হেনই সময়ে সেই দূত ছিজনর। 
আসিয়া মিলিল অন্তঃসুরের 

প্রফুল্ল বদন স্ন্থ মতি তারে দেখি) 

কার্যাসিন্ধ লক্ষণ জ্ঞানিল চন্দ্রমুধা ॥ 
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দ্বান যোগা দ্বব্য তারে ন' বেখি সংসারে । 

সন্ত্রমে উঠিয়। তারে কৈলা নমস্কারে ॥ 

তবে দূত সঙ্গোপনে করিল কথন । 

খণ্ডিল মনের ছুখ হনসিত বদন | 

_ ভবেত ভীম্মক রানরুষ্ণ বাণ্। পাঁয়্যা। 

_ সত্বরে আনিল ছুহ৷ আ গুবাড়াইয়! ॥ 
 ক্করিল বিবিধ পুজ। অনেক প্রকারে । 
 পাদ্যি আদি আসন বসন অলঙ্কারে ॥ 

_ পৈশ্ত সেনাপতি আর যত পরিবারে । 

স্কষ্ণের সমান পুজ। করি সাকারে | 
ৃ শুসিবারে স্থান দিলি অতি ননোনীত। 

' তাহা দেখি পুরনারীগণ হরষিত ॥ 

- 'অন্তোন্তে কথা কহে হইয়া বািত। 
খর রাজকন্থার হয় এই সে উচিত ॥ 

ক্কষ্ণের সদৃশ নারী সে রাজকুমারী । 

ইহার সদৃশ সবে এই সে মুরাৰি ॥ 

হীরুষ্-মঙ্গল। 

বদি আম! সভাকার থাকে প্রণা ভাগ্য । 

তবে তাছে ইহার হইবে শুভ যোগ্য ॥ 

হেনকালে আনন্দিত নৃপতির স্ুতা। 

চগকা পুতে সজ্জা কইল অভ্ভূতা ॥ 

শুন শুন অরে ভাই হর্যা এক চিত। 

শীকষঃ মঙ্গল খিজ মাধব-রচটিত॥ 

গুপ্রী রাশ 

প্রি সহচরী সঙ্গে কর অবলন্ব ; 
| পদ বিহরণে গতি চলিতনিতন্ব ॥ 

কনক নক্ক'র কাঞ্চ মঞ্জীর পির্জত। 

বর বরাটিক1 গন্তি পরম রঞ্রিত ॥ 
' চলিল করুন্মিণী দেবী ভাবি যছ্ুনপি। 
 নেবিতে কুলের দেবা ।গরির সুততনা। 

মঙ্গল স্তিকা পাণি মূলেতে শোভিত 

 নাপায় লন্বত গজ মুকুতা মিলিত । 

চলিত চকিত আখি সন্ধান চাতুরী। 

ৃ হেলান করিল পব বীর মন চুর | 

পুজা উপহারে ছ্বিজবর বধূকুল। 
 চাঁমর বাজন সখী নিজ সনতুল ! 

 চৌদিগে বেষ্টিত গরিষ্ঠ ভট্টগণ। 

। সকাণ্ড কোঁদণড ধর বিপক্ষ বারণ ॥ 
নৃত্যগীত কোলাহল বিশাল বাজন ॥ 

 কুঞ্জর তুরঙ্গ আদি রিপুর সাজন ॥ 

সৎ পিসী শি 

মিলিলা নৃপতি সুতা অস্বিকা ভবনে। 

গানে মাধব প্রভূ বাহির ভবনে ॥ 

পয়র । 

এই রূপে রাজ কন্ঠা পদ বিহরণে। 

আসিয়া! মিলিল! সেই অন্বিক। ভবনে ॥ 

 হুস্তপ্ পাথালিয়। ঠকলা আচমন । 

গৃছে প্রবেশিয়া করি চণ্ডী দরশন। 



শিশুপালকে প্রবৌধ 'প্রদান। 

প্রণাম করিয়া তবে মাগিংলন বর। 
স্বামী করি দেহ মোরে দেব গদাধর 

তবে পুজা কৈল বুদ্ধ ব্রাহ্মণী বচনে । 

গন্ধপুষ্প ধুপ দীপ টনবেদ্য প্রদানে | 
পুঁজা শেষে ব্রাহ্গণীরে করিলা প্রণাম । 

আশীর্বাদ করিল সে সিদ্ধি মনস্কাম ॥ 

তবে দেবালয় ছাড়ি ভইলা বাহির । 
কায় মন রচনে চিত্তির! যহ্রবীর | 

সহজে স্বন্দররূপ অতি অদভূতা। 
অধিক বিভার বেশ অলঙ্কার যুতা ॥ 
উন্নত যৌবন খুরু নিতস্ব কবরী: 

চক্্রবদন মন্দ হস্ত হন্দরী | 
কুর্গ নয়ন! রাজহংসী বিহরণে। 
(মোহিল কটাক্ষ মাঁত্র সব বীরগণে | 
দেখিয়া মোহন ঠ'ম বাড়ল মদন । 

হস্তী ঘোড়া রথে থাকি পড়ে জনেজন ॥ 
হাঁসি বাম ৰান কড়িঅস্কুলির আগে: 

লীলার কুস্তল তুলিল নেত্র ভাগে । 

চকিত চাহিরা প্রভু কৃষ্টের চরণে । 
প্রেমে আপন রূপ কৈল সমর্পণে ॥ 

রথ আরোহণ মা করিল স্থন্দরী। 
হেন কালে অবিলম্বে আপিয়া শ্রহুরি ॥ 
করে ধরি রমণী তুক্িলা নির্জ রথে। 
লাজ ভঙ়বে নুপচক্র কৈল হেই মাথে! 
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত। 
আরুষ্ণ মঙ্গল দ্বিজ মাঁধব-রচিত ॥ 

দত হেত 

২১৮ 

শিশুপাঁলকে প্রবোধ-প্রদান। 
পয়রু। 

 জরাসন্ধ আদ্দি করি যত নৃপগণ। - 
: নিজ প্রাভব দেখি ভাবে মনে মন । 
: ধিকু ধিক বুথ! আম! সভার জীবন । 
 গোআলা হরিয়া লয়্যা যায় যশধন ॥ 
 এতেক বলিয়া বীর-ভাগ অভিমানে । 

৷ হস্তী ঘোড় রথে চড়ি সাজে জনে জনে ॥ 

অদূরে আসিয়া নভে করে বীরদাপ। 

. পাছু পাছু ধাইয়া লইল করে চাপ ॥ 

তাহ" দেশি 

উঠিল ধনুক পাঁতি রহে ৃষ্টনতি ॥ 

 কুপিল বিপক্ষগণ মা করে বিচার ! 

রুষিল যাদব যৃদ্দপতি । 

 উচ্চন্থরে ঘন ঘন ডাকে মার মার ॥ 
ফেহ বা! ঘোড়ার ীঠে কেহ গজস্বন্ধে। 
রথের উপরে কেহ চড়িয়! প্রবন্ধে ॥ 

, অবিরত শররুষ্টি অতি ভয়ঙ্কর । 

ইন্দ্র যেন বজ্ এড়ে পর্বত উপর ॥ 
। দেখিয়া হামীত সৈম্ভ সভে জচ্ছাদিত । 

সপ তি পিসী শি শি ৩১7 

০ উর 

লজ্জিত কুঝণী দেবী ভয়েচমকিত॥ 
চন্দ্রীনন প!নে দেবী চাহে ঘনে ঘন। 

হাস্য! হাসিয়া প্রভূ বলিছে বচন ॥ 

না করিহ ভয় কিছু দেখিবে এখন । 
ক স্ রঃ চু 

হেন কালে বলভদ্র আদি যত বীর । 
বৈরীর বিক্রম দেখি কম্পিত শরীর । ক 

নানা অস্ত্র কেলি মারে ঘোড়া হাথী রথে 

ফোঁআর সহিত কাটি পাড়ে রাজ পথে ॥ 
বড়ই বিষম অস্ত্র কাল অধিষঠান। রি 
অঙ্গে অঙ্গে কাটিয়া করিল খান খ লি. 

কিরীট কুণুল আদি ভূষণ কুসার । 
কোটী ফোটী নরসগ্ত পে অপার ৪. 



7১৮৮ 

-গদা অস্ত্র ধনু ভাড় বলয়া সাজনে । 

ভূমি রাশি রাশি পরে নুপুর বাজনে ॥ 
অশ্ব কৃঞ্জর শির পড়ে লক্ষ লক্ষ । 

-গুঁধিনী শকুনী শিবার হৈল ভক্ষ | 

ঝাড়িয়া পড়িল রথ হয় লাখে লাখ । 

শেষে আছে জরাসন্ধম আদি নৃপভাগ ॥ 

পলাইয়া যাঁয় তার! ভূমি দিয়া রড়। 
'স্মাপিয়! মিলিল শিশুপাঁল বরাবর ॥ 

বিরস বদন সেই দমঘোষ স্ুত। 
দেখিয়া তাহারে সভে বুঝায় বহুত ॥ 

শুন হে পুরুষ বর আমার ৰচন। 

তেজিয়! বিষ|দ সব স্তির বর মন। 

স্চত্রি হয়্যা যুদ্ধ করি এই মাত্র কাজ। 

কু ভারি কভু জিনি ইথে নাহি লাজ ॥ 

সর্ব কৃষ্ণ সঙ্গে আমি যুঝিল বিস্তর । 

প্তবার হারিয়। জিনিল একবার 

[নরপি আজি আরে! হারিল তাহারে। 

বামি সব যেন বীর বিদিত সং'ারে ॥ 

_-পেবের অধীন হয় জয় পরাজয় । 

তিল মাত্র নাহি লাজ কহিল নিশ্চর ॥ 
_ এ্রতেক প্রবোধ বাক্য কহিয়া তখন। 

-শিশুপাল লম়্যা ঘরে করিল গমন ॥ 

এথ! কুত্ত্রী দুরন্ত পরন ক্রোধী হয়্যা। 

-পিঠাপিঠী ধায় নিজ অক্ষৌহিণী লয়্যা ॥ 
প্রতিজ্ঞা করিল বীর সভা! বিদ্যমান । 

ক্ষবচে আচ্ছাদিত অঙ্গ পুরিয্লা কামান ॥ 

: ও বিনে কৃষ্ণ লঙ্বিয়া' ন লইয়! ভগিনী । 
সন! আসি কৌগ্ডিস্ত দেশে নিশ্চয় এ বাণী । 

'ধতেক বলিরা রথে চ'ড়য়া সত্বর । 

সারথি হীকারে ভাই ঝট ধরধর ॥ 
গোবিন্দ সহিত রণে পশি ক্রোধ মনে। 
ুটাইব বীর দীপ বাপের সন্ধানে ॥ 

২ পালা পতি তঁ শি শীত শী ীস্পাাস্াাাািীপশিপাাশিপীপীপাশ পিপি 

না জানে প্রভুর তত্ব দৈব বিপাক । 

নিকটে আপিয়া থাকি বলে থাক থাক ॥ 

বাহুদর্প করিয়া ধুকে দিল টাঁন। 
সন্ধান পুরিয়। দৃঢ় বরিষয়ে বাণ ॥ 

পুনরপি বাহুদর্প করিয়া বিক্রম | 

ক্ষণ্কে বৃহিয়া বারে যছুর অধম ॥ 

কোথাকার যাসি মোর তগিনী হরিয়া | 
কাকে যেন ঘ্বত লয়্যা যায় পলাইয়া ॥ 

ছুষ্ট মুকুটমণি যেন বিশারদ | 

আজু সে এড়ান নাহি খণ্ডাইব মদ 
যাবৎ আমার বাণে না হস্ত চেতন। 

তাবৎ ভগিনী মোর কর বিমোচন ॥ 
| এ বোল শুনিবা প্রভু হসিভ বদন। 

ূ ছয় বাণ মারি তবে করিয়! হেলন ॥ 

| কবচ কাটিয়া তার পশি গেল অঙ্গে । 

: আঁর অষ্ট বাণে চারি ঘোড়াবিদ্ধি রঙ্গে ॥ 

শশশীশীপাশীপাটি শশী ১৮৮০2 

পে সপ্ত ৮০ ও শপ শিলা শাপিসপীশপপাসপিশ সপে ০০০ পপ 

২১০০ পাশপাশি 

এ সপ শীত পাশপাশি 7 ৮ শিশিশাশ তাপ শাদা শি পি শস্পী? ৩ 

রথের সারথি বিন্ধে আর চারি বাণে। 

আর তিন বাণে রথ পতাকা সন্ধানে ॥ 

কুপিল নৃপতিস্তত নিল আর চাঁপ। 

পঞ্চবাণ মারে কৃষ্ে করি বীর দাপ ॥ 

৷ পাঁচ বাণ সহি কষ্ করে শরবৃষ্টি। 
কাটিল রুল্সীর ধন্ধু শূন্য ৈল মুষ্টি ॥ 
তবেত কোদগ খান হইল প্রচণ্ড । 

অবিলম্বে তাহা হরি কল খণ্ড খণ্ড ॥ 

ছুখিত ভীম্মক স্থত নিরাযুধ করে । 

আছিল পরিঘ থান লইল সত্বরে ॥ 

কৌতুকেতে শেল মন্ত্রে কাটেন জগদীশ । 
তবে পাপমতি অস্ত্ব লইল পটিশ॥ 

সেই অস্ত্র অবিলম্বে কাটেন বনমালী। 

তবে শুল গোট! তুলি লয় মহাধলী ॥ 
বড়ই বিষম অস্ত্র যমের দোসর ।. 

অবহেলে তাহ! কাটি পাড়ে গদাধর £ 



তবে খড়গ চক্র শক্তি তোলে নানাবিধি। 

যত যত অস্ত্র এড়ে কাটে গুণনিধি | 

ক্রুষিল ত রুল্মী রাজা সর্ধ অঙ্গ কাপে। 

রথে হতে খড়গপাণি তোলে এক লাফে । 

ধাইল কৃষ্ণের প্রতি হইল বিকল। 
টড়িল পতঙ্গ ষেন পড়িতে অনল ॥ 

মদুর আগত তাহ! দেখিয়। শ্রীহরি। 

[রজালে কাটি খড়া তিন খান করি ॥ 

ক্রাধেতে তুলিল অসি মারিবার আশে । 

নাছিল রুক্সিণী দেবী বসিবাম পাশে ॥ 

ভাইর মরণ হেতু সজল নছ্লানী। 
পড়িয়া চরণ যুগে কহিছে কাহিনী ॥ 

তুমি যোগীশ্বর প্রভূ তুমি যুগপতি। 
না মারিহ ভাই মোর করই কাকুতি ॥ 

দেখিয়! রমণী ত্রাস বীরশিরোমপি। 
কপোলে উঠিল ন্েহ রাখিল পরাণী ॥ 

1য় কাপড় দিয়া আনি তাহে ধরি। 

'শির দাঁড়ি মুড়াইয়! উপহাস করি ॥ 

যত সৈম্তগণ ভার আছিল সংহতি । 

যাদব নায়র তাহা মারি পাতা পাতি ॥ 

কনক কলিক! সঙ্গে যেন করি কুল? 

তেনই প্রকারে সব করিল নিম্ম্ল॥ 
রুঝ্সীর অপম!ন দেখি হাসে সর্বজন । 

বলতদ্র আসি কৈল বন্ধ বিমোচন ॥ 

অন্থযোগ করি কিছু ভাই গদাধরে । 
তাল না করিল! ভাই হেন ব্যবহ!রে। 

শির দাড়ি মুণডনে বন্ধুরে কৈলে বধ। 
থাকিল কলঙ্ক নাহি সাধিল সম্পদ ॥ 
শুন শুন নৃপ সব বুঝাই তোমারে । 
এ কাব্যে নাহিক দোষ অ।ম! সভাকারে ॥ 

যেই যেমন কণ্ করে পায় তার ফল। 

বিধির নির্কন্ধ এই কহিল নিশ্চল ॥ 

রামের প্রবোধ বাকা হৃদয়ে প্রমাণি। 

খণ্ডিল মনের ছঃখ ভীম্মক নন্দিনী এ 

হইল প্রতিজ্ঞাভঙ্গ পাইল অপমান। 

তেঞ্ রুক্ধী লেউটিয়া না গেল নিজ স্থান £ 
ভোজকট গ্রামে রাজ্য করিল বসত ।॥ 

এথা কৃষ্ণ পুরে আইলা স।ধি মনোরথ 
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত। 

শ্ীকুষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

নট রাগ। 

রুগ্রিনী হরি হরি, আনিল! নিজ পুরী» 

এই হইল এক রোল। ৃ 
যুবক বৃদ্ধ বালে, নর নারী কুতৃহলে, 

দেখিতে ধায় উতরোল। 

ধনি ধনি ধনি,: ভীম্মক নন্দিনী, 
হরিষে বলে জনে জন । -. 

যেনই কক্মিগী, তেনই যহুমণি, 
সদৃশ বিধির ঘটন ॥ চা 

পূর্ব্ব অন্ুগতি, এ ভুই দম্পতি, 
জনম লিখিত অন্থমানি । 

তেি প্রাণবর, আসিয়া গদাধর» ... 
আনিল এই লব জানি ॥ 0. 

এ তিন ভুবনে, রূপ যৌবনে, 
ছুলহ এহেন মিলনে । 

না দেখি লৌচনে,  : নাহি শুনিকাণে” 
যেন লক্মী নারাগণে॥ 

কেমনে নৃপগণ, ধরিব জীবন 
ন! পাল্লা এরপ যৌবনে। 

আজি দিন ভাল,  এরপে কৈল আল; 
দবি্ধ মাধব রস ভণে ॥. 



৯৬ 

কক্িণীর বিবাহ । 

পার । 

এখনে কহিব রুক্মিণী কৃষ্ণের বিহা। 

তার বিবরণ লে।ক শুন মন দিয়া ॥ 

ৰছ্ছদেব দেবকীর হরিষ প্রবীণ । 

গণক আনিয়া লগ্ন কল শুভদিল | 

নিজ পক্ষ যত রাজা আছিল তথায় । 
দূত পাঠাহিয়া তবে আনি সভাকায় ॥ 

সমাহারে লবলোক অহনিশ ধায় । 

পুরের নিশ্মাণ কল কথন না যায় ॥ 
পহজে স্ন্দর বড় দ্বারকা নগরী । 
বত্বের মন্দির ঘর শোভে সারি সারি ॥ 

উচ্চ ধবজ পতাকা চঞ্চল নিরস্তর | 

তোরণে ঘণ্টার ধ্বনি পরশে অন্বর ॥ 

বাক্দপথে গৃহপথ ক্ষেত্রপথ ভরি । 

সকল রস্তাপুগ শোভে সারি সারি ॥ 
মাল্য পল্লব পটবসন চামর । 

সুকুতার ঝিলিমিলি লম্বে মনোহর ॥ 

স্বারে দ্বারে ধৃপদীপ পরম আমোদ । 

ঘন ঘন পুম্পবৃষ্টি বড়ই বিনোদ ॥ 
ন্ৃত্যগীত্ত বাদ্যের নাহিক পরিঙ্কাণ। 

আয়শব্দে হুলাহুলী ঘন বেদ গান ॥ 
“আবাল যুবক বুদ্ধ নরনারীগণ। 

ব্রাঙ্গণ ক্ষজির বৈশ্ঠ শুদ্র নানাজন ॥ 

বেত ভীম্মক রাজা পুরোহিত সঙ্গে । 

'ন্লমণী সহিত আইল! অতিশঙ্ক বক্ষে 

বঞ্র আভরণ মাল্য পরম শোতিত! 

'সইল ভীম্মক রাজা যেন সমুচিত ॥ 

কেহ আইসে কেহ যায় কেহ আছে বলসি। 
দত তাম্থল থাই হান্ত পরিহাসি ॥ 

নন্দ-বশোদ। আদি গোপ-গোপীগণ। 

এগোকুলে থাকিয়া ভে করিল গষন ॥ 

্রীকফণ-মগলা 

৷ প্রথম গোপিকা লয়্যা কম্ম অন্ুবন্ধ । 

' ষদ্যাপি যাহারে লোক বলে গোপ্যনন্দ ॥ 

ূ মায়া মঙ্গল করি ভিন্ন কন্তা বরে। 

। তৈল হরিদ্রা দিয়! ডোর বান্ধি করে ॥ 

| জাতি গোত্র সভাকার পরম উল্লাস। 
৷ শুভক্ষণ পাইয়া! করিল অধিবাসএ 

৷ প্রভাতে উঠিয়া তবে ছুইত বিহাই । 

ূ নান্দীমুখ আদি কন্দদ করিলা! তথাই ॥ 

৷ হর্ধিতে নারীগণ করে নিঞ্জা-চায়। 
আগি পড়৷ মর্জলিন কুলব্যবহার ॥ 

কদলী পুরি মাঝে শিলার উপর । 

নৃত্যগীতে অভিষেক কল কন্ঠাবর ॥ 

সহজে সুন্দর দোহে জিনি রতিকাম। 
অধিকে ব্রিভার বেশ অতি অন্থপাম ॥ 

তবেত রুক্সিণী দেবী পুজিলেন গৌরী ॥ 
নগর ভ্রমণ পাছে তোলাইল ছিরি ॥ 

সময় বুঝিয়৷ এখা রঙ্গে দ্বিজগণ। 

প্রথমে উচ্চাবে শুভ দস্তিক বচন ॥ 

স্থবেশ করায়া। কঝে বন্ত্র অলঙ্কায়ে। 

পুস্পের টোপর দেই শিরের উপরে ॥ 

বিচিত্র পালহ্ছী প্রত্ত কর আরোহণ। 

চারিভিতে মোশাল ধরিল বীরগণ ॥ 
ঘষ্টার টক্কাঘ নাদে দামার ছুশুছুড়ি। 
ঢাঁকচোল অপার লগর গুড়গুড়ি ॥ 

৷ দড়মসা কাসর ডিডিম কাহাল। 

। ডমক কদও প্রচণ্ড বিশাল ॥ 
মুরুজ মুরক্জী সানি সপ্তন্বরধবনি । 

খমক চমক আদি অদ্ভুত শুনি॥ 
মনোহর কপিনাশ দোনরি মুন্নি) 
সপ্তশ্বরী আউলানি মধুর কেদারি & 

ডিম্বিক বিজয়ী রা গ্ৃপ্তী বছতর, 

সএমগুলাদি যত যন্ত্র মনোহর ॥ রা 

"শি পাতি ৮ শী শিশা লাশে টিপ ০৮5০ 

পেস ০৪ 

০০ পপ পিক 

পি সপ পিপি সস এপ ৯টি পাপ পপি তে তিস্পিত সি ৮৬৩ 

সন এ পপি পপ পা ০ কাশী ০ 

সাপ পিস পপ 



| রুঝ্িণী় বিবাহ। 

'সঙ্গীতের মিলনে মন্দিপ্া করতাল। 

হাথী ঘোড়া চলনে ঘণ্টা উরুমাল 
পদ্াতি চলনে ঘন বাজয়ে নুপুর 
হইল একই ধ্বনি গেল-বহুদুর ॥ ৰ 
লাখে লাখে শিলাই পড়িছে টুস ঠাস । ূ 
গুল গন্ঘল ছাতা নাহি দিশ পাশ ॥ 
কূলই সারখা আগু লড়ে শত শত। 
শ্বেত পীত লোহিত পতাকা অবিরত ॥ 

'চামরিয়! বাণায় সুন্দর হেমকালী | 
রত্বের কলস তাহে উড়ে নেতফালী ॥ 
ঘোড়ার উপরে চড়ে যত যত ভট্ট। 
আও পাছু যায় তারা নিকটে নিকট ॥ 
বীরভাগ সব লড়ে হয়্যা ঘড়ে ঘড় । 
রাহুলাড়ি ধন্থুকী লড়ে জতি বড় বড়॥ 
বত্র আভরণময় ধরে নানা বাণা। 
টোপরিয়া ভাগ লড়ে উড়ে টসকান! । 
লড়িল বৈরাত ভাগ পরম স্ুবেশে। 
অনেক ব্রাহ্মণ শূদ্র যায় অবশেষে ॥ 
কেহ হাথী কেহ ঘোড়া কেহ বা দেলায়। 
পালহ্কী সোয়ার কেহ রথে চড়ি যায় ॥ 
কেহ নরকন্ধষে কেহ পায় পায় ধায়। 
কেহ খর উড়ে কেহ বৃষচড়ি যায় । 
আপে ঞ্াঞ্জেেষায় রঙ্গে ভাই হলধর | 
দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে নিরস্তর 
নগর ভ্রমণ রঙ্গে নাগরিক ভাগ। 
খকড়া গুবাক লাগি লইলেক লাগ ॥ 
কৌতুকে বলদেব সর্বগুণ জান। 
দিলেন বাকড়াগুআ৷ শুনিয়া বাখান। 
এই সৰ কুতুহলে কমলারমণ। 
'ছাঞ্জ। মণগডপের তলে দেলা দরশন | 
শুন শুন অরে ভাই হয়া! একচিত। 
শীকষ্মঙগল দ্িজ মাধব রচিত-॥ | 

শপ শী ১ অপি স্পা পা? শশা পিপিপি পা পাশপাশি ছি ০০৯৯ 

৮ শসা শা শিস শিশ্ন ১ চে 

পা নি এপি শী শীট ১ শস্পিস্পিশ ০০ সত শপ ০ পপি ৭৯০০৭ 

৮ পাত পাটি পপ পিপাসা ০০০ 

রে 

1 

ৃ বিচিত্র ছাওলাখান, 

পঠমঞ্জরী রাগ । 

অপরূপ শিক্সমাণ, 
উচ্চ সমান পরিসর । * 

স্কটিকের স্তস্ত আগে, প্রবাল মুক্তা লাগে, 
রত্বর্পাতি তথির উপর ॥ 

মভীমরকতময়,।  ব্ধপ কাষ্ঠ শোভে তায়, 
রজত সাড়ক ঙ্গাবঝে মাঝে। 

মাণিকে ত।বই কুল, হীরার দিনারি ফুল, 
হত্তিদন্ত মুঠি মাঝে সাজে ॥ 
প্রভূ প্রবেশিল! ছায়া মণ্ডপে । 

মঙ্গল আসন মাঝে, বসিলা যাদব রাজৈ, 
উপরে বিচিত্র চন্দ্রাতপে ॥ 

বেলন পাটের হুত, সুবর্ণ ছিটুনি ফুত, 
চার্মরি মনুরের পাখে। 

আসনের ধারে ধারে, লম্বিত মুকুতা হারে, 
শ্বেত চামর লাখে লাথে ॥ 

পরম শ্রীতলগ তল, শুদ্ধ শৌ5 মধ্যস্থল, 
রচিত স্থন্দর বর বেদী। 

অপর বিষাহ্মঞ্চ, অন্তরে অনেক সঞ্চ, 
রহিতে প্ডিত ভট্টআদি॥ 

আইলা ভীম্মকরাজ, আপন বরণ কাজ, 
আগুআন করি পুরোহিত। - 

| বস্তি বাচন আদি, করিয়া বতেক সি, 
পুত্রদোষে পরম লঙ্জিত ॥ | 

পাদ্য পাদে অর্খ্য মাথে আচমন দিল হে, 
গলে দিল পারিজাত মালা | 

যজ্ঞ পবিত্র সঙ্গে, বস্ত্র অলঙ্কার রঙ্গে, 
তুলিয়। দিলেন রদ্ুথালা ॥ : 

হাদিয়া হ।সিয়া তবে, বলিল টোনিয়া পে, 
বিলম্বে কেমন আর ফল। : .. 

শুনহে-বিদর্ভেখ্বর,। এ নহে এন খর, রি 
যেবা মিছা! ভেআবে কঙ্দল &... 



ৃ -. স্কাখিয়া আপন মান, ঝট গিয়! কন্ঠা আন, 

5. ছামনি হইব শুভক্ষণ্ে। 

দ্বিজ মাধ ভাষে, রসিক মন্ত্ুক রসে, 

শুনি এত প্র বোধ বচন ॥ 

এ পরীর । 

তবে রাজমহিষীগণ আইহ স্থহ লঙ্গ্যা। 
বরণ বরিতে আইল সুবেশ হইয়া ॥ 

পীতবাস পরিধান মাথায় মুড়িআলা 

র্বের প্রদীপ করে শিরে রত্ব ডালা ॥ 
নৃত্যগীত হুলাহুলি ফিরি সাতবার । 
দুর্ববাক্ষত শিরে দিয় বেড়ি জলাধার ॥ 

দধি নারিকেল জল ঢালিয়া সমুখে । 

পীল রাজরাণী মধু হুইয়! বিমুখে ॥ 
ল্লাটে তিলক আখি আগেত কাজল । 

দেখিয়! মোহন রূপ ভুবন উজ্জল | 

হুস্ত.লয়্যা ফেলে বরণ বরিছে নন্দবালা। 
মোহিত রমণীগণ খায় মন কলা ॥ 

নিশ্বাস ছাড়িয়া বলে যতেক যুবতী । 

কত তপ করিলে পাইব হেন পতি ॥ 

যে হউ সে হউ আর নহিব নৈরাশ। 

প্রাণপণে অহনিশি করিব পিয়াস ॥ 

 আসেনুলাগর সেই রসিক যদ্রায়। 

গোপিকার হেন জানি হয় বা সদয় ॥ 

'ঘনাইয়া নাদী সব বলে মনেমন | 
আজি হৈতে করিব শঙ্কর আরাধন ॥ 

বৃদ্ধা সব বলে বদি লেউটে যৌবন । 
তবে আশ ধর নহে কি কাজ এখন ॥ 

খোড় কুড় কুবুজী বিষাদ নিরবধি । 

দুরে দূরে থাকিয়! বিস্তর নিন্দি বিধি ॥ 
'ব্বরণ ফুরায়] এথা রমণী গেল ঘরে। 
অঞ্চপরে আরোহণ করি যছবরে ॥ 

নুবেশ করিয়া তবে নপতির হৃত+ 
দ্ধ খাটে বসাইল শবে, ব্রযুন্তা 
অস্তম্পট করাইল ফিরায়্য! বন্ধুজন।' 
পরম সানন্দে লয়্যা কিল. গমন ॥ 

বৃত্যগীত বন্দনা যোগান আগুআন |. 

আগে পাচ্ছে সখীগণ চামর ঢুলান | 

এইরূপে রুক্সিণী ছাওলা উপনীত। 

শ্রীকৃষণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত। 

গুজ্জরী রাগ। 
মঞ্চের উপরে আছেন প্রভু যহুমণি। 
অন্তস্পটের বাহিবে নৃপতি-নন্দিনী ॥ 
করপুটে প্রদক্ষিণ করি সাত বার। 

সমুখে আসিয়া প্রেমে ঠহল নমস্কার 

নৃত্যগীত হুলাহুলী জয় জয় ধ্বনি। 
রুক্সিণী সহিত প্রভু করয়ে ছাওনি ॥ 

আপন গলা । মাল্য দিয়! প্রভূর গলে।' 

প্রভুর গলার মাল্য লয় কুতৃহলে ॥ 
অন্যোন্তে প্রচুর কুস্কুম বৃষ্টি করি। 

করে কর বিবাহ ছামনি লাড়া ধরি ॥ 

আকাশে থাকিয়া হরষিত দেবকুল। 

নিরবধি বরিষে সুগন্ধি নানা ফুল ॥ 
উল্লাসেতে সর্বদেব করে জয় জয়ু। 

একত্র দেখিল যেন ছুই চঙ্দোদয় | 

সাতবার ছামনি করিয়া হুইজনে। 

ছায়া! মগ্ডপের তলে বসাই তখনে। 

কন্যা উৎ্পর্গিতে বৈসে ভীন্মক নৃপ'ত & 

দ্িঙ্গ মাধব কহে কৃঞ্জপদ গতি ॥ 

পক্নার। 

শ্বত্তিবাচন কপ দ্বিজগণ মেলি! 

ঘরে থাকি আইহগণ দেয় হুলাসুলী ৪ 



পুটাঞ্জলি হয়্যা আগু মির়মবিধানে। 

বসিতে আসন দিল বিদর্ড প্রধানে ॥. 
পাদ্য অর্থ্য আচমনী মধুপক দিয়! । 

(কন্ঠা বর করযুগে ঘটে আরোপিয় ॥ 
_ষবু তিল তুলসী পত্র করে ত লইয়া । 
মহাবাকা অনুসারে কন্তা উৎসর্নিয়া ॥ 

আসন বসন আদি যত হয় দান। 

একে একে সকল দিলেন বিদ্যমান 1 

তবে মুখচন্দ্রিক1 ধবের দর্শন । 

নিবড়িল বিবান কন্ম কন্তা সম্পাদান ॥ 

বেদ ধন্ম সমাপিয়! প্রবেশি মন্দিরে । 

মিট নারিকেল জল পীলেন ঘছুবীরে ॥ 

তবে পুন কপূর কিছু করিলা ভঙক্ষণ। 

তবে ক্ষীর ভোঁজনে বসিল! স্থখাসন ॥ 

রত্রের বিচিত্র মাল! মাণিক তলাতি। 

ততি ঘ্বৃত নবনী লেবু নানা জাতি ॥ 
ডাব্র শীতল ঝারি শোভে চারি পাশে। 
ভীষ্মক রাজার নারী অন্ন পরিবেশে ॥ 

আগে শালি অন্ন দিল ব্যঞ্জন মধুর । 
তাতে ক্ষীর শর্করা মরিচ প্রচুর | 

গঞ্ম করিয়া প্রভু করে পঞ্চগ্রাসী ৷ 

সমখে বান্ধব সব হাস পরিহাসি ॥ 

একে এ্টকচুয় রস কনিলা ভোজন । 
শাক শুকৃতা আদ পঞ্চাশ বান ॥ 

অন্নের অবশেষে হুপ্ধ আর পিঠা । 

অনেক প্রকারে সেই অতিশয় মিঠা ॥ 
।সদধি সন্দেশ আর টাপার কদলী। 
কিছু কিছু খাইলা ঠাকুর বনমালী ॥ 
ভোজনের অবশেষে কৈলা আচমন । 

কপুর বাসিতপুগ করিলা ভক্ষণ ॥ 
পুষ্পশব্য। রচিল৷ রতন দিব্যবাসে । 
তার বিবরণ কিছু কহিব বিশেষে ॥ 

৯৩02 
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শুন শুন অরে ভাই হয়া! একচিড। 

শ্রীকৃষ্ণমঙ্জল দ্বিজ-মাধব-রচিত ॥ 

কল্যাণ রাগ । 

পহিল মিলন হেতু সতয় নয়ানী। 
লহু লহ মন্দ মন্দ হসিত বয়ানী॥ 

৷ চললি রুক্সিণী দেবী ভাবি ষহ্মণি। 

৷ ভেটিবারে স্বামীবর মন্দ-গামিনী ॥ 

সহচরী করে ধরি চজ্লি বেহারা । 

মন্দ মঞ্জীর নাদ মদন উজার! 

৷ শিরে আধ আ্বাচল লম্বিত মুখ ভাগে । 

ৰ ৷ অভিনব ইন্দ্র ধন্থু টাদে ভয় লাগে। 

1 গানে মাধব বিজয়ী যছুরাজে। 
! 
ৰা 

ূ 
| 
ূ 

হ 
রঃ 

। মিলিলা নৃপতি-স্থতা মন্দিরের মাঝে ॥ 

শির ওত 

রু-ক্ুণীর ফুলশয্যা । 

পয়ার। 
৷ রন্দের মন্দির খান অতি উচ্চতর । 
| আছুক অন্ঠের কাজ মুনিমনোহর ॥ 

। ইন্দ্র ন'লমণ্ স্তম্ভ শোভে সারি সারি । 

প্রবাল রচিত গো ভা বড় দীপ্তকারী ॥ 

৷ চন্ত্রকাস্ত মণি পাথরের চারি বাড়। 

৷ জিনিয়া সুতার রেখ অতি স্ুনিয়াড় ॥ 

র মাণিকের লাল ফুল করে ঝলমল। 
| 

| 

| 
1 
| 

গবাক্ষের বাড়ে চন্দ্র অতি স্ুশীতল।॥ 

ময়ূরের পা! তাহে বড়ই গভীর । 

পারিজাভ পুষ্প গন্ধে মধুপ অস্থির ॥ 

গজমুকুঙার ঝারা লাস্বে অতিঘন। 

শ্বেত চামর ঘন দোলায় পবন ॥ 

মণিময় প্রদীপ নিন্দিত দিনশোভা ৷ 

৷ আগৌর সৌর ধুষ মুদি: নোলক ॥ 



উপরে বিচিত্র চাল না যায় কথন। 
_ন্লানা চিত্র নিরমাণ জুড়ায় নয়ন ॥ 
দিব্য চন্দ্রাতপ তাপে শোভে মধ্য ভাঁগে । 

তথির শীতল তলে বন্ধ গুচ্ছ লঃগে ॥ 

খট্টার উপরে শোঁভে স্বখ? জুশে০ 

আশে পাশে বালিশ শোভিত অশেষ ॥ 

স্বগদ্ধি কমল ফুল রচিত প্রচুর । 
. চারিভিতে ঝারিবাটী সাপড়া অদৃর ॥ 
রমণী দেখিয়া প্রভু হরধষিত মনে । 

করে ধরি শয্যায় তুলি ততক্ষণে ॥ 

শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত। 
শ্ীকষ্ণমঙ্গল দ্বিজ-মাঁধব-রচিত ॥ 

ঙ্ 

পূরৰী বাগ । 

হেরি হেরি ঘন, 

হাসি হাসি হাসি রসিক হেরে। 

_নিচোলে লোচন, 

বঙ্কমুখী ধনিরে হেরে ॥ 
নাগর দেখে, লাখ যহ্বর, 

রর রঙ্গে নব নববধু সঙ্গে। চু্নগলিঙ্গনে, 
দান ঘন ঘনে, 

রমণী নাথ অনঙ্গে ॥ 
জিনি জঘনত, কুম্তসমঘূত, ; 

পীন পয়োধর ভারারে। 
*“ তহি বিলিলক, রচিত পল্লব, 

টুটাগজমতি হার! রে ॥ 
[নিতম্ব আচল, 

" . কবরী কুন্ম অদূরে । 

- নয়নে নয়নে, একভেল মিলনে, 

ললাঁটে সিন্দুর পুরে রে ॥ 

হঠে টুটাঅল, 

আধ আধ ছদন, 

জঘনে জঘন, . চারু বিষ: 

জানু জান্থু পরিপাটী রে” 
৷ শরমজল বিন্দু, পুরই মুখ ই 

| 
) 

| 
1 

] 

ূ রি 
ূ মাধব আনন্দে লুঠি যায় রে ॥ 
। 

ৰ পরার। 

৷ এই রূপে বনমালী মনে বহু রঙ্গে। 
। বঞ্চিল বিবাহ নিশি রাজকন্যা সঙ্গে ॥ 
প্রভাতে স্তাঁবক স্তরতি করে উচ্চস্বরে । 

তাহ! শুনি শয। থাকি উঠি যুবরে ॥ 
' তবে নারীগণ রঙ্গে হইব! বিকল। 
আসিয়া করন্তি সভে পিবাহ মঙ্গল ॥ 
আশে পাশে খদ্বায় বসিয়া হান্তমুখে। 
| রুক্সিণীসহিত পাশা খেলেন হঠিষে ॥ 

 গ্রায়নে সঙ্গীত গায় নাটুয়া নাচয়। 
৷ শঙ্খ ছন্দুভি আপি বঙ্গ বাদ্য হয়॥ 

জগদনুপম, 
পিঠ পিঠালি করি অনেক প্রকারে । 

তবেত একত্র মান করি কন্তা বরে। 

মাল্য চন্দন পুম্পে করি বিভৃ যত। 

| যৌতুক আনিয়। সভে “দল মনোনীত ॥ 

তবে গুরুজনে প্রণাম করিয়া দম্পতি । 
ঘর এড়ি বাহিরে আইলা যছুপত্তি ॥ 
| উঠল টুঙ্গিতে বার দিলা মহাভাগ | 
বারভাগ জোগান ধরিয়া রহে কসাগ ॥ 
কোনো দিগে নৃত্য দেখি সিংহাসনে বপি। 
কোনো দিগে চাহ খাড়ি দে'খ মনে হপসি॥ 
, কোনে ভিতে শুনি বাদ্য গদ্য পদা বন্দে। 
কোনো ভিতে নরলোক দেখি নানা ছন্দে। 
| কোনো ভিতে পাশার ক্রীড়ায় সাবান। 
“শেষে সভাকারে প্রসাদ এদাল ॥ 
ূ অনেক প্রকার অন্ন করি ছয় রসে। 
জ্ঞাতি গোত সঙ্ভা ল্মাণ স্ড'জন হরিষ়ে |. 



ভীষ্মক পাঠায় দেশে করি পুরস্কার । 
গন্ধ চনন মাল্য বস্ত্র অলঙ্কার ॥ 
বন্ধ বান্ধব যত লক়্যা মনোনীত 
কহিল এসব কথা যে হয় উচিত ॥ 
এইপূপে পরম আনন্দে নারায়ণ । 
আছয়ে পরম স্থখে কমলারমণ ॥ 
প্রথমে জন্মিল পুত্র গ্রন্থয় নাম। 
রুদ্রশাপে ভশ্ম হয়ন্যা ছিল সেই কাম। 
পুনরপি শরীর ধারতে মহাঁশয়। 
কুষ্ণবীর্যা সমুদ্তব রুক্সিণী তনয় । 

কপে গুণে কানরূপী আসি কুতিঘরে | 
ভরিয়া নিলেক দশ দিনের ভিতরে ॥ 
হেল! করি ফেলি গেলা সমুদ্রের মাঝে। 
কুষ্ণবীর্ধ্য হেতু তাহা গিলে মত্স্তরাজে | 
পুত্র না দেখিয়! এথ! রুত্সিণী হন্দরী। 
খন ঘন ডাকে পুত্র কে করিল চুরি ॥ 
এবোল শুনিয়' বাহির হৈল সর্ঘ লোক। 
শাহাকার কাশে লোক পায় বড় শোক ।॥ 
হতাশ হইয়! ঘন বুকে মারে খা। 
পুত্র পুত্র বলি শোকে আছাড়য়ে গা ॥ 
এইরূপে ক্রন্দন সকল পুরজন। 
তথায় বালক লন্না স্ুনহ বচন ॥ 
ভাল বাহিতে ধীবর আইল হেন কাত্ে। 
আচম্বিতে মত্স্ত গোটা ঠেকি গেল জালে । 
অতি বড় মত্ত গোট! দেখিতে হ্ন্দর | 
সম্বরের প্রজা হয় সেই ত ধীবর ॥ 
আনিয়া দিলেক ভেট সম্বর গোচরে । 
মৎস্য পেখি হষ্ট হয়া! দিল রক্ুই ঘরে ॥ 
বিটী লয়্যা ভৃত্য সব কুটি বরাবরে । 
দেখিল সুন্দর 'শও মত শ্তর উনরে॥ 
পতির জনম হেতু রতি মহামতি । 
পুথিণীতে জন্ম হইক্লাছে সেই রতি 
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দেব যোগ আছে সেই সম্বরের ঠাই। | 
রন্ধনের কাজে নিয়োজিয়! আছে তাই ॥ 
তার কাছে শিশু আনি দিলেক সত্বর । | 
দেখিয়া! বিশ্মিত দেবী চিন্তিত অন্তর ॥ 
হেন অদ্ভূত নাই দেখি কোন কালে। 
মত্ন্তের উদ্রে কেন মানুষ ছাআলে ॥ 
দেবে নারদ মুনি আসি গেলা তথা । 

ৃ কহিল ভাঙ্গিয়া মুনি তারে সর্ব কথা । 
. এইত তোমার পতি কামদেব নাম। 
' কৃষ্ণের তনয় হয়্যা রূপে অন্ুপাম। 
ৃ রুক্মিণী দেবীর গর্ভে লভিলা জনম | 
' সম্বর বধিব হেন আছয়ে নিয়ম 
নিজ শত্রু জানি সেই মায়াবী অস্ত্রে । 
হরিয়! নিল্কে দশ দিনের ভিতরে ॥ 

_ আনিয়া! ফেলিল সেই সমুদ্রের মাঝে। 
ককষবীধযা হেতু তাহা গিলে মত্ল্তরাজে ॥. 
ৰ তোমার ভাগোর বশে জালে ঠেকে মাছ। . 
। আনিয়! দিলেক ভেট সম্বরের কাছ ॥ 
| কহিল তোমারে এই তত্ব নিরূপণ । 
! পাইলে আপন পতি করহ পাঁলন ॥ 

 এতেক বশিয়া মুনি করিল! গমন। 
১ 

৷ পুনরপি একত্র হইলা ছইজন॥ 
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত। 

শ্রীকৃষ-মঙ্গল দ্বিজ মাধৰ রচিত ॥ 

পঠমঞ্জরী রাশ । 

নারদ মুখাগ্রত, শুনিয়া! গুভুর তব, 
বড় উল্লাসিত মায়াবতী । | 

সাজার রতি... 
ধাইগা পীয়ায় স্তন, নিজ পাশে অক্ঙ্ষা 

 সবনে শরীরে তৈল কুড। 



১৯৬ ভীকঞ্-মজল। 

কেয়ুর কষ্কণ হার, ঘাঘর নূপুর তাজ, 
ৃ ভাল শোভে কনক নৃপুর। | সম্বরাস্র বধ। 
দিনে দিনে অন্ভুত, বাড়য়ে রুক্মিণী স্ুত, ূ টি 

শ্তাম হুন্দর কলেবর। ৃ 

ফেবল বাপের সম, রূপে গুণে অনুপম, 
| আমিত তোমার নারী দিল পরিচন্ন ॥ ভুবনে রম্রী মনোহর ॥ [ রঃ * . তোমার নাম কাম দেব মোর নাম রতি। জিনিয়া পূর্ণিমার চাঁদ, বদন মগুল ছাদ, 

| ূ কৃষ্ণের নন্দন তৃমি জন্ম দ্বারাবতী। সদত ০ম্মর কুল গণ্ড | ূ 
] ৷ সম্বর হরিয়া তোমা ফেলিল সাগরে ॥ অমল কমল দল, নয়ন বিশাল বল, ্ 

পাইল ধীবর এক সেই মত্শ্ত বরে ॥ প্রচণ্ড জানু ভুজ দণ্ড ॥ নিন ্ র জানয়া দলেক মত্স্ত সম্বরেরে ভেট। প্রথম ঘৌবন কালে, নান! ভোগ পরিমলে, | এ তবে সে পাইল তোম' চিরি তার পেট ॥ করয়ে পরম হরষিত । হা ৰ ' কহিল সকল কথা না কর বিশ্ময়। ; হ্াস্ত কটাক্ষ মিঠি, বচন অমিয়! দিঠি, : র _ | বৈরি মারিতে তুমি চলহ নিশ্চয় ॥ অবিরত বাড়ায়ে পিরীত ॥ | ৃ  : বড়ই ছুঃখিতা মাতা তোমারে হারাই । এ সব প্রকারে রতি দেখিয়া চঞ্চল অতি, রর 
৭২ সদাই হামলায় যেন মৃতবৎ৮1 গাই ॥ বলে কাম করিয়া মিনতি । ' পু ্ ৃ্ ৃ ৷ এতেক বলিয়া সর্ধ্ব মায়া খিলামিনী। উন শুনল আহগো ধনি, তুমি মোর জননী, . ৃ ও ' মহামায়া মন্ত্র তারে কহিল তখনি ॥ তবে কেন দেখি অন্ত রীতি ॥ 

্ রর জিনা বিদ্যা পাই মনোভব হরষিত মতি। যৌবনে দেভস কোল, কটাক্ষিয়া বল বোল, ৃ | ্ 2 _বিক্রমে ডাকিয়া বলেন বিপক্ষের প্রতি ॥ বড় অন্রচিত এই কন্ম। ৃ 
র্ ৃ ' আরে আরে পন্বরা অস্র অধম। করহ কামিনী ভাব, ইথে মোর নাহি লাভ, : _ | ্ 

ৃ ' নিশ্চয় জানিস তুই আমি তোর যম। দৌহ'র মজিব লোক ধ্ম্ম। | . রাত ৰ ২৯০৫: সাগরে ফেলিয়া তুঞ্ি আইলি আমারে । শুনিয়া প্রভুর বাণী, হাস্য বদনী ধরন, ৫ নীরারিনা রিনার  তমু লাগি নাহি ছাড়ে? আছি তোর ঘরে ॥ লজ্জায় করিল হেট মাথা । ৃ চারা টব বেন মহাগারুড়ী আপন মহাদপে। পাছেত বুঝ!ই কাজ, দূবে পরিহরি লাজ, 
ঈ ৃ |  কোপের কারণে ল'খি মারি কাঁলসর্পে ॥ কহিতে লাগিল সর্ব কথা ॥ ইরি ধিমা 

| €ততনহ রিপুরে লাথ মারি বরাবরে । চৈতন্য চপ ধন, শিরে করি আভরণ্, থু 
রুধিল বিপক্ষ সেই না করে বিচারে ॥ দ্বিজ মাধব কহে সার। 

_ | করে গদা সারিয়া দিলেক এক রড়। শুন শুন অরে ভাই, পরম আনন্দ হই, 
তারা হেন ছুইচ ভয়ঙ্কর 

ষদি ভবে পাইবে নিস্তার ॥ রা হেন ছুই চক্ষু দেখি ভয়ঙ্কর ॥ 

প্রন্থাক্্ বিদ্যমানে আসিয়া সত্বরে। 

গদা হাতে ডাক ছাড়ে অতি ঘোরতরে ॥ 

শুন শুন মহাশয় না কর বিশ্ময়। 
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সন্বরান্থুর বধ। 

সত্বরে দেখিয়া গদ। কৃষ্ঞের কুমার | 

নিজগদ1 ফেলি তাহ! করিল সংহার ॥ 

তবে অহঙ্কার করি সম্বপেের প্রতি । 

আর গদ। ফেল মারি কাম মহামতি ॥ 

সেই গদা সারি রিপু শুন্তে উপনীত । 

পাঁতিলেক দৈব মায়া অতি বিপরীত ? 

প্রহ্ায় উপরে করে শিলা বরিষণ। 

ঠাঁস ঠুস বাজে গায় বড়ই ভীষণ ॥ 
গন্ধর্ব গুহাক নাগ পিশাচের মায়া । 

অন্থর ইরগ ধক্ষ রাক্ষসের কাঁয়া ॥ 

এ তিন ভুবনে নায়! আছে বত যত। 

একে একে সেই মায়া পাতে শত শত ॥ 

তাহা দেখি রুষিল প্রহ্যায় মহাবল। 

পাতিয়া বৈষ্বী মায়! সংহারে সকল ॥ 

রথ আরোহণে কাম খাণ্ডা লয়্যা করে। 

আকাশে উঠিয়া কাম কাটিলা সম্বরে ॥ 

ছি"ড়িয়া পড়িল মুণ্ড পৃথিবী মগ্ডলে। 

ঝল মল করে রত্ব কিরীট কুগুলে॥ 

রঙ্গে রঙ্গে সুর স্ততি করস্তি অভুল। 

 দ্রন্দূভি শবদে ঘন বরিষয়ে ফুল । 
স্তিরির সহিত সেই কুষ্চের কুমারে। 
তখনি চলিলা দৌঁহে দ্বারকা নগরে ॥ 

শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত। 

শ্রীকষ্ণমঙ্গল দ্বি মাধব রচিত ॥ 

পাঁহিড়া রাগ। 

শ্াম কলেবর, 

স্থন্দর আজানু বাহু। 

ভাটরি লোচন, চরাচর মোহন, 

মুখে হাসি লু লু ॥ 

রঙ্গে রতি কাম, . 

প্রবেশে দ্বারা পুরী । 

গীত বসন ধর, 

- রাত শপ তা শী পিশসপিশী পিএ 

তি ই অতি সর জলি 

' কুঝ্সিণী সুন্দরী, 

১৪৯৭ 

বেন জলধর, তেজিয়া অস্বর, 

স”হতি করিষা বিজুরী ॥ 
চাঁরু পুরী মাঝে, নারীগণ সাজে, 

হাস পরিহাস মুখী । | 
দেখি কৃষ্ণরূপ, ভয়ে চুপ-চুপ, 

রহে ভয়ে লুকি লুকি ॥ 

ক্ষণেক রহিয়া, আড়ে অংড়ে চাহিয়া, 
জানিল গোবিন্দ নহে । 

ধাই উচ্চ হাসে, আসি বধু পাশে, 

বড় বিম্ময় হই রহে॥ 

পুত্র মনে করি 

হইলা বড়ই স্খিনী। 

স্নেহে স্তন ভারে, তুগ্ধ পড়ে ধারে, 

দ্বিজ মাধবের বাণী ॥ 

পয়ার । 

। সজল নয়নে দেবী ভাবে মনে মন। 

২৩৮ পাপ শপসীপাশিপীপীশশি ৮০০০৮ 

স্পেস পপা ও পেস পাপা ৭ পা পপ শা পাশাপাশি শিস ০ 

কোন মহাশয় এই পুরুষ রতন 1 

কোন্ পুণ্যবতী ইহা ধরিল উদরে | 

কাহার ওরষে জন্ম কিবা নাম ধরে ॥ 

এহেন স্থন্দরী কন্তা পাইল কোথায়। 

কার অনুচর কিবা আইল এথায় ॥ 

এইরূপ মোর এক আছিল কুমার । 

সুতি ঘরে হরি নিল কোন ছুরাচার ॥ 

যদি কোন স্থানে সেই জীয়! থাকে দচ। 

তবে এত দিনে সে হয্ন্যাছে এত ৰড় ॥ 

কৃষ্ণের সোসর দেহ এই মহাশয় । 
সেই সব রূপ দেখি সেইত অবয় ॥ 

সেই হাঁস সেই ভা সেই বিহরণ। 
না জানিব! হয় সেই বআমার নন্দন ॥ 

ক্ষিতি অন্ুপাম, | বিশেষে ইহারে মোর স্নেহ উঠে বল়্। 

নিশ্চয় জানল আমার এই পুত্র দঢ ॥: 



৯৯৮ . ভ্রীকষঃ-অজল। 

আচন্বিতে পাইল কিবা হারাইল ধন । 
তেঞ্ঃ বাম আখি মোর নাচে ধনে ঘন । 
এই সব অঙ্গমান করিয়া কক্সিণী। 
হেনকালে সেইখানে আইলা চক্রপাণি ॥ 
বন্ছদেব দৈবকী সংহতি পাছু পাছু 
দেখিয়া চিনিল পুত্র ন! বলিল কিছু ॥ 
দৈবে নারদ মুনি মিলিলেন তথা । 
সভা বিদ্যমানে কহিল' সর্ব কথা ॥ 

হুরধিত পিতৃমাতৃ শুনি অদভূত ' 

বাসুষ্ঠি মন্দিরে পুন আইল নিজস্থত ॥ 

শুনিয়া ধাইল তথ! যত নাগরিক । 

; জনে জনে আলিঙ্গন সনে চুম্বিত ॥ 
ৃ এইরূপে আন্ন্দ হইল ঘরে ঘরে। 
: হেনই আনন্দ প্রতু দ্বারকা নগরে ॥ 
রর শুন শুন অরে ভাই হয়া একচিত। 

 জীরুষ্ণমক্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 
সম আরিয়ান 

মণিহরণ-প্রসঙ্গ | 

পয়ার । 

এখনে কহিব আমি সত্যভামার বিয়া । 
তার বিবরণ লোক শুন মন দিয়! ॥ 

. সত্াজিত নামে রাজা আছে মহামতি | 

কাযর়মনোবাক্যে করে হুর্যোর ভকতি ॥ 

ভূষ্ট হয়্যা হুূর্যয তারে দিল এক মণি। 
হ্যমস্তক নাম তারে সর্ধ লোকে জানি ॥. 
অষ্টভার ন্বর্ণ গুসবে এক দিবসে। 

জরামৃত্যু রোগ শোক অরিষ্ট বিনাশে | 
হরহিতে কে তাহা ধরে নৃপবরে । 

মনিক প্রতাপে হৈল স্্য্যের সোসরে ॥ 

ক্কৌভুকেতে এক দিন ভ্রমে ছ্বারকায়। 
ছেখিলেক সর্ব লোক বেন নুর্ধ্যোদয়। 

পাশার ক্রীড়ায় ছিল! নন্দের নন্দন । 
হেনকালে দূত গিয়া করে বিজ্ঞাপন ॥ 
শুন প্রভু নারায়ণ শঙ্খ চক্র ধর । 
ভোমা দেখিবারে আইল স্ুর্য্য দিবাকর ॥ 
বড়ই প্রচণ্ড তেজ সহনে না যায়৷ 
শুনিয়া এসব কথা বলেন কৃপায় ॥ 

শুন শুন আরে লোক নহে দিবাকর। 

৷ সত্রাজিত নরপতি স্যমস্তক ধর । 

| তবে সেই নৃপবর গেল নিজঘর . 
| হরষিত হয়া! তবে দেব দামোদর ॥ 

: উগ্রসেন নৃপতিরে তাহা দেখাবারে। 
৷ মাগিক্সা পাঠাল্য মনি দেব গদাধরে ॥ 
ৃ € 
৷ প্রেমের ছুল্ল ভধন প্রভূরে না দিল। 

৷ পরম ষতনে ষণি মন্দিরে রাখিল। 

তার ভাই প্রসেন পরিয়া সেই মণি । ূ 
ূ ঘোড়।য় চড়িয়া একা হয়্যা পথগামী ॥ 

| মুগ মারিবার আশে প্রবেশিল বনে। 

র প্রসেনে মারিয়া! সিংহ নিল মণিধনে ॥ | 

| সেই স্তমন্তক মণি প্রভাব কারণে । 
% 

৷ সিংহে মারিয়। মণি নিল জান্ুবানে ॥. 
| গর্থের ভিতরে ঢুকে ভল্ল. ক প্রধানে। 
| শিশুরে খেলিতে নিয়া দিল মণি ধনে ॥ 
| 
| ূ 

শা শী শী শীশাশীশীশীট ০টি 

০ পপ পপ? পাস পাশ শপ পচন ০ 

এথা সত্রাজিত নাহি দেখে সহোদর । 
বিষাদ ভবিয়! এথা কান্দে নৃপবর | 
ূ কান্দি! কান্দিয়া ভেন কৈল অন্গমান। 

প্রসেন মারিয়া মণি নিলা নারায়ণ ॥ 

সর্বলোকে কাণাকাণি ফুটি গেল বাক্য। 
তাহা শুনি বলেন কৃষ্ণ বড়ই অশক্য ॥ 

; মিথ্যা অপষশ মোর ঘুষিব সংসারে | 
কোন মতে হয় বা ইনার প্রতিকারে 1 . 
এতেক বলিয়! কৃষ্ণ প্রবেশিল বনে। 
সংহতি করিয়া নিলা গ্রাম্য কথোঞ্চন 



মণিহরণ-প্রসঙ্গ। | ১৯৯ 
দেখিলা প্রসেনে 'সংহ মারিল যেখানে | নিরন্তর ঘন্্র বারি বহে কলেবরে । ঘেন বা পর্বতে সিংহে মারে জানুবাঁনে । | বিঃস্মত হইল বীর জানিয়া ঈশ্ববে। গর্রের ভিতরে গিয়' ঠক যেই মতে। . শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত। পেখাইল্ চিহ্ন সর্দ লোকের বিদিতে ॥ র শঁকফণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 
তবে হরি সেইখানে থুর্যা সভাকারে। 
মণি অন্বেষণে গেলা গর্ভের |(ভতরে ॥ 
একার মর গেই ভল্লকের খাল। ৷ তুমি কৃষ্ণ তুমি বিষু, তুমি সে পরম জিষু ' আা কখোদুরে দেখি ভল্লক ছামাল॥ সষ্টি স্থিতি স্থজন পালক। রঃ মন্থক নাণ ল.! খেলে হরষিতে । | স্থট্ি মধ্যে সত্য যেই, তুহি সে অনাদি সেই, | কাড়িকা আনাতে তাহ। গেলেন তুরিতে ॥ ৃ অখিলের একই পারক ॥ গাআলেব নিকউ রক্ষক ছিল ধাই। | কালের কাল রূপ, আত্মার আত্মা রূপ বিপক্ষ দেখিঘা ভয়ে ডাকে পরিভাই॥ ৃ তুমি রামচন্দ্র মহাশয়ে। | হা শ্ুনিয়' জান্ুবান ক্রোধে উগ্রমতি। : যাভার সরস আখি, ঈষত কটাক্ষ পেখি, পাইয়! আইল ত! অতি বেগগতি॥ ঈ সমুদ্র কাপিল প্রাণতয়ে ॥ | মগ্রধ্য 'মাকার দে খল নন্দের নন্দনে। ৷ সুতি করে জাহ্বুবান,  প্রভুপদ সন্িধান, ন' জানি »ঠিমা যুদ দেই তার সনে। ূ ক্ষিতি লুঠ করিয়া প্রপৃতি | সম দর্*ন ঠ'হে বীরের প্রধান। | ৷ জানিল নিশ্চয় আরম, সর্বভৃতে প্রাণ তুমি অন্দে জন্ত্ে প্রহার হইল আগুমান ॥ ৰ বলবীর্য্যে অনস্ত শকতি ॥' | বুবিতে ঘুঝিতে সর্ব অন্ক্ষয় হৈল। ৷ পে তুমি কৌতুক হেতু, লীলার বান্ধিলে সিদ্ধ পাথ-র পাথরে তবে মহাঁরণ কৈল। ৃ লঙ্কাপুরী করিলে দাহন। ও পাথর ভাঙ্গিয়। যদি ঠৈল চূর্ণময়। ৃ নান! অন্ত্র প্রহরণে, বধিলা রাক্ষসগণে, বড বড় বৃক্ষ তবে উপাড়িয়া লয় ॥ 

গণি বক্ষ ক্ষয় হৈগ হবু শান্তি নাই। 
ত্রভূবনে- খুইলা ঘোষণ ॥ 

| 

| | টা | এতেক প্রকারে স্রতি, করিয়া ভল্ল .কপতি, 
করে কবে মা।ামারি কেহ নহে জয় | সব পদ্দিবার লয়্যা সঙ্গে তি জা খা-সের নিমিন্তে কাক কুমে যেন পড়ি । ৰ দেখে বীর প্রপন্ন, প্রভূ হৈলো হস 
সাঁচানে 1চানে যেন লাগে জড়াজড়ি । *  পদ্প হস্ত বুপাইলা অঙ্গে ॥ এইরূপ আটাশ দিবস শহন্রিশি | হাসিয়া! ত চক্রপাণি, মেঘ গন্ভীর ধ্বনি, মুঠক! মুঠকি হুে জয় অভিলাধী ॥ বলিবারে লাগিল! কৃপায়। নি ভল্ল্কের মুষ্টি কৃষ্ণ অঙ্গে নাহি বাজে। শুন শুন জান্বান, আমি এই বিদ্যা রুষ। মুষ্টি জাগ্কবানের বজ্ধ হেন সাজে। থে কারণে আইলাম এখান 7 রর . মদ্দিত হুইল সব অঞ্জের বন্ধষন। সহাজিত নরপতি, কবিরা র্ র্ষোর বাতি, 
টাল বিক্রম নর্াঙ্গ রক বিলোচন জজ... | 



২৯৯ শ্রীকৃষঃ-মগল। 

সে মণি ন। দেখি ঘরে, মিথ্যাবাদ দেই মোরে আমার প্রাণ যাদবাননেরে, 

লোকে ঘোষে অপযশ বাণী। | কোথা গেলে পাব দরশনে। ফ॥ 

শুনিয়া কৃষ্ণের কথা, অন্তরে পাইয়া ব্যথা, । মুঞ্জি স্বরূপে নাজানেণ, প্রমাদ হইবে হেন, 

লজ্জিত হইল বড় মনে । তবে কেন পাঠাইব বনে ॥ 

জান্বুবতী কন্যা আনি, তাহার সংহত মণি, | ভালই দেখাইলে চিন, অপধশ হৈল হীন, 
হাথে হাপে কৈল সমর্পণে | ূ  বানুড়ি না আইলে কেন ঘরে। 

প্রণতি ভকতি স্তুতি, করিয়! ভল্ল ক পতি, | দরুণ ভল্ল.ক খালে, প্রবেশিকা রসাতলে, 
দণ্ডবং হয়্যা ঘনে ঘনে। ূ অনাথ করিয়া মা বাপেরে ॥ [ 

| স্ব 

চৈতন্ত চরণ ধন, শিরে করি অভরগ, হেলে বাঁর চাণুর প্রভৃতি কংঙা গর, 
ছিজ মাধব বিরচনে ॥ র দেখিয়াছি সে সব বিক্রমে। 

সস ' এত বড় বীর হয়া, ভল্লকের খালে গিয়া, 

র ফিরে না আইল অভাগীর করমে ॥ 

। না আইলা! দ্বারকা পুর, হইল মঙ্গল দূর, 

ৃ বন্ধজন জীবন নৈরাশ। 

। দ্বিজ মাধব কয়, শুন গে! দৈবকা মায়, 

| আসিব বিজয়ী শ্রণ্নবাস। 

পয়ধর | 

এথা গর্ত বাহিরে আছিল যত লোক। 

প্রভুর বিলম্ব দেবি পাইল বড় শোক ॥ 

বারদিন বিলম্ব করিয়া সেইখানে । 

তবু ত না আইল কৃষ্ণ গুণের নিধানে | 

বিস্তর ক্রন্দন করি হইল নিরাশ । | 92 

কেবল শরীর লয়্যা আইল নিজ বাপ ॥ . পয়ার। 
তাহ। শুনি দৈবকী ছাড়িয়া নিজ ঘর। ৷ ৰন্থদেব আদি যত কান্দে ভূমি পড়ি । 

হাহাকার করিয়া উঠিয়! দিল রড়॥ জ্ঞাতি বন্ধুজন কান্দে পিয়া গড়াগড়ি ॥ 

পুত্র পুত্র বলি ঘন বুকে মারে ঘা1। মন্দির ভিতরে কান্দে রুল্সিনী সুন্দরী । 

নয়নে সলিল ধার! তিতে সর্ব গা বিলাপে নাহিক অন্ত মুকুত কবরী 
পলাশ ১ সপে শীট তিশা শসা তি শশী ০০ 

কান্দিতে লাগিলা দেবী অতি উচ্চস্বরে । : দাস দাসীগণ কান্দে মাথার দিয়া হাথ। 

তা শুনিয়। অধিক বিকল বন্ধ বরে ॥ ৰ আর দেই ন! দেখিব ঠাকুর যছুনাথ | 

শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত। নাগরি কগণ কান্দে নগরে নগরে। 

শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত ॥ কুষাণ রাখাল কান্দে আতরে প্রান্তরে ॥ 

পি ূ সত্রাজিত নৃপতিরে সভে দেই শাপ। 

করুণ রাগ। ৷ সেই মহাপাতকী সভারে দিল তাপ ।॥ 

প্রসেনে মারিয়া সিংহ, মণিহার নিল রঙ্গে, | হেনই সময় তখন যন্দ বৃদ্ধগণ। 
বিদিত হইল সর্ব লোকে । আপন! আপনি যুক্ত করে জনে জন ॥ 

পাপ সত্রাজিত পোএ, মিথ্যাবাদ দিয়া মোএ, | সভে মিলি চণ্ডী পুজা করে একল্ঠান, 

মজজাইল এত বড় শৌকে ॥ তবে অবিরোধে সে আদিব নারায়ণ ॥ 



মণিহরণ-প্রসঙ্। | ২৬১. 

হেন যুক্তি করিয়া নি য় সর্বজনে । 

চ্ীপুজা আরম্ভ করিল শুভক্ষণে ॥ 
পাদা অর্থ ধূপ দীপ নৈবেদা প্রদানে । 

পুজিল চণ্ডিকাঁদেবী বিবিধ বিধানে ॥ 

প্রসন্ন হইয়া দেবী টক্কলা বরদান। 

এথা নিজ পুরে কও করিল প্রয়াণ ॥ 

জাম্ববতী সহিত গলায় মণিবর। 
আচন্বিতত উপনীত পুরীর ভিতর । 
দেখিমা পুরীর লোক জয় জয় কাঁর। 
জনক জননীর প্রেম হইল অপার ॥ 
মইল মনুষা যেন পাই পুনর্বার | 
সেইরূপ আনন্দ হইল সভাকার ॥ 

তবে হরি সভা করি আনন সত্রাজিত। 

কহিল মনের কথ সকল পিরিত ॥ 

বদ)মানে স্তমন্তক্ক আনি দিল হাথে। 
ঘণি পাই লাজে রাজা কল হেঁঠ ম'থে ॥ 
আপনারে অনুতাপ করিল বিস্তর 
স্তামন্তক লয়্যা শীঘ্র গেল নিজঘর ॥ 

মনে মনে চিন্তে মুখ্ি কৈল কোন কন্মা। 
কেমন প্রকারে বা তরিব লোক ধর্বু। 
বড়ই প্রবল বীর দৈবকীনন্দন। 
না জা।ন আসিয়া মোরে কি করে কখন ॥ 

কোনরূপে হয় এই পৌষের মাজ্জন। 
০কণন প্রপনন মোরে হয়েন নারায়ণ । 

€কমনে বা পরলোকে নহে অনুতাপ। 
কেমনে বা এড়াইব লোকের অভিশ;প ॥ - 
কন্ঠার সহিত মণি দেউ স্থনিশ্চয়। 
বুঝিল তরণ হেতু এই ত উপায় ॥ 
পাইব অভয়দান ঘুষিব ভূবন । 
আনরূপে কপা তার নহিব কখন ॥ 
এই যুক্তি সুদৃঢ় ভাবিয়া নুপবরে। 
মণির সছিত কন্ত| পরম সাদরে? 

আপনি যাচাই কৃষেে কৈলু সমর্পণ । 

০০ 

সত্যভাম! পায় হরি হরষিত মন ॥ 

বিধি অন্লুসারে বিভা করিল তাহারে। 
স্তমন্তক্ না লইঈব বলি তর তরে।॥ 

শুন নৃপবর তুমি সুর্যাভক জন। 
থাকুক তোমার ঠাঞ্জি মণি মহাধন। 
 জানিহ আমার ইথে নাহি ছঃখ লব। 
৷ টবে কালের ভাগ পাইব মামি সব। 
বড়ই চতুর বীর রসিক মুরারি। 
এক মণি লাগিয়া পাইল দুই নারী ॥ 

শুন শুন অরে ভাই হয়া! একচিত। 

' শ্রীরুঞ্চ-মঙ্গল দ্বিজ মধব-বচিতত ॥ 

হারা ০০০৯ সস, 

কামোদ রাগ । 

 ম্মরিল পা গুবগণ, শুনি যুছনন্দন, 
বপাই সত লোকাচারে। 

 কুস্থী ভীম্ম দ্রোণ, বীর শুনি জগজন, 
দেখিবারে লিলা সত্বরে ॥ 

দেখিয়া ত জনে জন, সম সকাতর মন, 

কৈল দু'হে করুণা প্রচুর। 

 হেনই সময় তথা, শ্তধন্বার স্থানে কথা, 

কহে কৃতবন্মা অপুর ॥ 

্ সত্রাজিত নরপতি, পুকুবে আমার প্রতি, 4 

শপ আপ সপ ০১১০৭০৪০০০৪ 
ন্ 

| 

কন্যাদিতে বৈল আগুআ'ন। 

। এখন অবজ্ঞাকরি . কার কুমন্ত্রণা ধরি 
কষ্চেরে করিল কন্ঠাদান ॥ ২ 

কহিল তোম।র ঠাঞ্চি, বড় অপমান গাই 
ধরণ না যান আর মন। 

হউক সভার হিত, কর তার সমুচিত, 
মণি আন করিয়। নিধন ॥ | | 

করি এই যুগতি, শতধস্বা পাপমতি,, 



২০২ 

নিদ্রায় বধিয়! ভূপে- মলিন হয়া চুপে চুপে, 
নিজগৃহ পাইল পাঁমর ॥ 

দেখির! রমণীগগ. 

| কাঁন্দয়ে সঘনে উচ্চ রায় । 

শোকে অচেতন মন, 

আইল! কুঞ্ের বানী, কনা তার সত্যভাঁমণ, 

5 দেখিফা সম্তাঁপ বড পায় ॥ 

স্বাপ বাপ বলি ঘন করি বহু ক্রন্দন, 

ক্রে।ধে কম্পিত অতিশয় । 

তৈল ড্রোণ অভান্তরে, থুয়া মুত কলেবরে, 

চলিলা যথার যদ্ববায় ॥ 

আসিয়! হজসিনাপুরে, লাজ ভয় তে 

কহিল সকল বিবরণ । 

শ্বশ্খর মরণ শুন 

বিলাপ করিয়া চক্ফ্রানন ॥. 

রমণী অগ্রজপনে, আসিম়। আপন স্তানে, 

যুক্তি £কলা আপন আপনি । 

শতধন্ব' দুরাশয়, সত্বরে করিয়। ক্ষয়, 
হিয়া আনিব তার মণি ॥ 

শুনিয়া এ সব কথা, পাইয়া পরম ব্যথা, 

শতধন্বা মনে স্থির নহে। 

রুতবন্ম। স্থ'নে গিয়া, কহিল প্রণত হয়া, 

তুমি মোরে হইবে সদয়ে 
কৃতবন্মী বলে ভাই, আমার শকতি নাই, 

ঈশ্বরেরে করিতে হেলন। 

দেখন! ভারবগা মনে, শ্রীরাম কৃষ্ণের সনে, 

বিবাদে কুশল কে।নজন ॥ 

কংস বিপক্ষ ছি”, সবংশে মরিয়া! গেল, 

| জরাসন্ধ সত্বর সমরে। 

বিরথী হইয়া সেই, লজ্জাক্স পল্যায়্যা যাই, 
| আর কেব! কি করিতে পারে ॥ 

তবে হুষ্টমতি সেই, তার আশ নাহি পাই, । 

্ সত্বরে অক্রুর সিনে । । 

জি দুরে, ্ ূ এপই রুঞ্ণ ভগবান. 

দুঃ'খত যাঁদবমণি, 

পপ পা 

সপে পিপাসা পিল পর ৮০ ত প৯প্পিপসসপ পাপী পেস্তা ৪২৩ ০০-৮৮-৯০১০ পেশ 

পট 

জ্রীরুষ্ণ-মঙ্গল। 

কহিল তাহারে খল, তুম হবে অন্ুবল, 

ৰ তবে মুঞ্ঝি পাও পরিত্রাণে ॥ 

ৃ অন্তর বলিল শুন. কৃষ্জের যত্তেক গুণ 

| এ তিন ভুবনে ম্ববিদিত। 

' কড়া রসে স্থষ্টি স্থিতি, প্রলয় ষ'হার রীতি, 
ৃ কিবা ত।র চিস্তিব অভিত 

৷ সপ্ত বরিষের হয়য।, গোবদ্ধন কী ড়িয়া, 

ৃ হেলায় ধরিল বাম বাহে । 

| যেমত বালক সব, বরিষাতে উৎসব, 

ূ ছত্র £ লইয়া! খেলায়ে । 

অনন্ত ক্র স্থান, 

ৃ অচিস্ত্য অখিল আদিরপ। 

র সর্বভূত অস্তর্যামী, তার পদ বন্দি আমি, 

! অক্ষ অবায় ব্রহ্মরূপ ॥ 

্ শুনিরা অক্রুর বাণী, শতধন! মনে গুণি, 

ূ শ্তমস্তক এড়ি তার ঠাঞ্চি। 

ৃ অশ্ব আরোহণ করি, পবনের বেগ ধরি. 

ূ পলাইয়া! যায় ত্রাস পাই ॥ 
| শুন শুন অরে ভাই, বড়ই কৌতুক এই, 

অবণ মঙ্গল স্থাখদই | 

দ্বিজ্মাধব ভাষে, পদরতি অভিলাষে, 

আর কিছুই দাঁর় নাই ! 
০ পপ পিপিপি 

অক্ররের মণিপ্রদান । 

পয়ার । 

পলাইল শতধৰ! বলে সর্বজন । 

তাহ! শুনি রামকৃষ্ণ £হরষিত মন ॥ 

করিয়! গরুড়-ধবজ রথ আরোহণ। 

পাছু পাছু দিল দেখা পবন গমন ॥ 

দেখিয়া পশ্চাৎ্ কৃষ্ণ কম্পিত বিপক্ষ । 

' মনে মনে তাবে সেই বড়ই অশক্ষ্য & ... 



অক্রুবের মণি প্রদন । 

দিথিলার উপরে চালায়্যা দল ঘোড়া। 

পাইতে ধাইতে ঘোড়া হয়্যা গেল খৌড়া । 

মশ্ব পরিহরি ভ্রাসে ধায়া! যায় বড়ে। 

বু বন্থদেব সজুত লাগি নাহি ছাঁড়ে। 

আপনি এড়িয়! রথ ধায় পদগতি। 

বড়ই সক্রোধে তাহ! ধরি পাতাপাতি ॥ 

চত্ক্রে কাটিয়া মুণ্ড চাতিলা বসন ! 

না পাইলা মণিধন কমললোচন ॥ 

ত'সিয়। ভাইর ঠাঞ্জি সকল কহিলা । 

নথ|য় ষারিল রিপু মণি না পাইলা ॥ 
বে বলভদ্র তীরে কহে হেন বাণী। 

ন' জানি কাহার ঠাঞ্চি থুইয়াছে মণি ॥ 

পুরে গিয়! কর সেই মণি অন্েষণ। 

সামি কিছু বিলম্বে করিব আগমন ॥ 

পখিব জনক রাজ! বড় প্রিয়জন । 

*ত বলি বলরাম করিলা গমন 1 

হাভা দেখি নৃপবর উঠিল তুরিত | 
কষ্ণমতি হস্স্যা পুজা করিল উচিত ॥ 

প্রণত বসল রাম গুণের নিধান। 

*রষে দিবস কথো রহি সেই স্থান ॥ 

এদাষদ্ধ শিখাইয়! বার ছুধ্যোধনে। 

এথা দ্বারকার় আমি কমললোচনে ॥ 

নতাভামা “প্রয়ারে কহিল বিবরণ । 

"তধন্বা বধিয়া ন! পাইল মণি ধন ॥ 

হবে শ্বশুরের কন্ধব করি সমুণ্তি। 

জ্ঞাতিগোত্র সভ! লয়া পরম পিরিত | 

তেনই সময়ে অক্রুর কতবর্ম | 

মাপনা আপনি মনে গুণি নিজকর্্ম। 

আম সতে যুক্তি দিয়! সত্রাজিতে বধি। 
এখনে রাখিয়া আছি মণি মহানিধি ॥ 

না জানি এ দোষে রুষ্ঙ করে কোন কাজ। 

। এইট শঙ্কা ভাবিয়া সত্বরে ছুইজন । 

ৰ দ্বারকা তেজিয়া ছুহে করিল গমন ॥ 

ৃ অক্রুর থাকিতে দেশ আছিল বিশিষ্ট । 
তি গেলে লোকের হ ল নানা রিষ্ট। 

| মড়ক ছূর্ভিক্ষ তাপ দৈবের ভৌতিক । 

ৃ তিবিধ উৎপাত লোকে হইল অধিক ॥ 

| কেহ বলে কিবা লর সভাঁকাঁর মতে । 

আপন ঈশ্বর যখ! তথায় উৎপাতে £ 
বুহ্ধ বুদ্ধ নপক সব কহে নিরস্তর । 

অন্রুর-বিহনে দেশে ছুঃখ বন্ততর 1. 

পুর্বে বারাণসী পুশী হৈল অনাবৃষ্টি । 

পরম চিন্তিত রাজা দেখি সেই রিষ্টি॥ 

সকল নামেতে ছিল জনক তাহার। 

গান্ধিক তনয় করি ঘুষিল আপনার ॥ 

তবে বারাণনীতে বৃষ্টি হইল তথায়। 
তার পুত্র অভ্তুর পরম মহাশয় ॥ 

সেই ষদ্দি আইসে তবে পাই পরিত্রাণ । 

ৰ নহে বা কাহার আর রহিব ধন প্রাণ ॥ 

লোক মুখে বনমালী এ কথা শুনিয়া । 

আনাইল অক্রুর দেশে দূত পাঠাইয়া! ॥ 
অতিথি বেভারে পুজা করি আগুমান । 

৷ বলিতে লাগিল তবে বিনন্ন বিধান 

ূ 
| 
ূ 

র 

র 
1 

শুন শুন মহামহিম কহ সত্য জানি। 
। তোমার ঠাঞ্জি শতধস্ব থুইয়াছে মণি ॥ 

' অত্রাঞ্গিত নৃপতির হয় সই ধন। 
। অপুত্রক নৃপবর জানে সর্বজন ॥ 

সার কন্তা সত্য ভাম! রমণী আমার । 

। তবে ষদি তাঁর নাহি জন্মিল কুম'র॥ 

৷ বিচারে মণির দায় ভজিল আমার । 
1 তবু না লইব মণি থুইব তোমায় 

সবে একবোল মাত্র আছে তার মাঝেও, 1 

আমার পিরিতি হেতু কিরে তি জ. 



৬৪ 

শতধন্বা মারি আম আনিয়াছি মণি। 
এই জ্ঞানে বলরাম আছেন মনে গুণি ॥ 

তাছার পিগিতি হেতু আনি বন্ধুবর। 

দেখাইয়া লয় যাও সভার গোচর ॥ 

ঘুচাইবে অপযশ তুমি বন্ধুজন। 
একথ শুনিয়া মুনি চলিলা তখন ॥ 

বস্ত্র আচ্ছাদন করি আনি ক্রমন্তক। 
 ঘুচাইল বস্ত্র মাত্র করে ঝকমক। 

যেন জলন্ত পাবক। ঞ্র। 

সর্যোর সমান তেজ ধরে মহ!ধন। 

কৃষ্ণের কোমল করে দিলেন তখন । 

হসিত বদন প্রভূ পায় মণিবর। 

দেখাইল জ্ঞাতি গোত্র সভার ভিতর ॥ 

আপনার অপযশ করিয়৷ মাজ্জন । 

পুনরপি অক্রুরেরে কৈল সমর্পণ ॥ 

যেই লোক শুনে ভণে মণির হরণ। 

যেবা পুণ্যবতী ধনি করয়ে অবণ ॥ 

কোন কালে তাহার নহিব অপধশ। 

পরম সানন্দ মনে পায় শাস্তিরস ॥ 

শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত। 

শ্ীরুষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত | 

বশন্ত রাগ। 

কপার সাগর হরি 'ভক্তজন বশ। 

আনিয়া অত্রুর ঘুচাইল অপযশ। 

তবে বন্থদেব সনে লড়িলা পাজিয়। 

ছুর্য্যোধন প্রভৃতি আপন সৈম্ত লৈয়। 

আইলা যাঁদবানন্দ ইন্দ্র প্রস্থ পুরে । 

দেখিয়া! পাণডবগণ হরিষ প্রচুরে ॥ 

দেখিয়া অখিলনাথ সেই বীর ভাগে। 
একে একে উঠি আলিঙ্গন দিলা আগে ॥ 

াশীশিশীশন পািশীশি ৮৮ ০৮ পিপি, ০ 

গকৎ-মজল। 

হইল নিষ্পাপ তনু প্রভূ আলিঙ্গনে । 
পাইল অনন্ত সুখ পদ দরশনে ॥ 

ধম সেতু গোঁগীনাথ পরম সম্ভ্রমে । 
যুধিষ্ঠির ভীম আদি বন্দিয় প্রথমে ॥ 
অজ্ঞুনেরে কোল দিল! তার পাছুআন। 

নকুল সহদেবের প্রতি করিল! কল্যাণ | 

আসনে বসিয়া কৈল পাদ গুক্ষালন। 

ঘারে ধীরে দ্রৌপদী তবে কৈলা আগমন ॥ 
নবীন যৌবন হেতু লজ্জিত বদনে। 
ঈষৎ চাহিয়া নতি করিল চরণে ॥ 

তবে সাত্যকিরে সভে হৈলা নমস্কার । 

অতিথি বেভারে পুজ! বিবিধ প্রকার ॥ 

 দ্বিজ মাধব কহে ব্যাসের বচন । 

ষে হয় সুহ্ৃৎ শুনিব অনুক্ষণ ॥ 
পক. 

পয়ার। 

_ক্যবে দেব গদাধর পরম সাদরে। 

পিসির চরণে গিয়া হৈলা নমস্কারে ॥ 

সজল নয়নে পিসি চাহে ভাইপো এ। 

তবে হরি জিজ্ঞাসা করিল মায়ামোঁএ ॥ 

' স্মঙরি স্মউরি দুখ কহে ঘনে ঘনে। 

 কান্দিতে কান্দিতে কুভ্তী বন্ধু দরশনে ॥ 
ৃ পুরবে যখন তুমি স্মরণ করিয়া । 

| অভ্তুব ভাইরে এথা দিলা পাঠাইয়া ॥ 

 তখনন জানিল্ মুখরিত সকল কৌশল । 

৷ হুইননী সনাথ তন্থু জীবন সফল ॥ : 

জগতের নাথ তুমি সভাকার হিত। 

তবু যে স্মরণ করে তারে তেন রীত॥ 

তার পাছে আসিয়৷ বলেন যুধিঠির | 
গুন শুন মহাপ্রভূ দেব যছুবীর ॥ 

ন! জানি কেমন পুণ্য কৈল আমিসব। 

যাহার চরণ ধন যোগীর ছুষ্লভ ॥ 



অক্রুন্ের মণিপ্ীদান। 

সে তোমায় দরশন পার্যা নিজ ঘরে। 

ফিআর কণহব কথা প্রলাশণের তরে ॥ 

এই রূপে নুপতির সন্মানিত হয়া । 

বাড়াই সভার স্থথ বরিষেক রৈয়া ॥ 

একদিন অঞ্জন বানর-ধবজরথে । 

আবোহণ করিয়! গাতীব ধনু ভাথে ॥ 

দুই গোটা কাছিল হক্ষয় শর 0োন। 

রুষ্ণের সঞ্িত লড়ে বেড়াইতে বন ॥ 

কবচে শাচ্ছাদি অঙ্গ প্রবেশিল বনে । 

দগ্ধান পুরিয়া শর মারে পশু গণে। 

বাদ্ব মহিষ কম্ত,রি হরিণ শশক। 
শরভ গবয় গণ্ডার স্থমক ভল্লক। 

এগ মারি শ্রমে তৃষ্গ পাইল বারবরে। 

জল্পান করিবারে গেল যমুনাঁরে ॥ 

টহে আসি জল পান করি কুতুহলে। 
।আ'চতিতে এক কন্। দেখিল সলিলে 

পৰ্ম স্ন্দরী কন্তা রচিরবয়ানী। 

অনি অদভূত ধনী কুরঙ্গ নয়ানী । 
'নরবধি তীরে তীরে করয়ে ভ্রমণু। 

হাহা দেখি বনমালী হসিত বদন ॥ 

১াপিয়া কহিল কথা অজ্জুনের তরে। 

জলনধ্যে কন্তা কেন জশিবে উত্তরে ॥ 

ফের বচনে বীর ঘনাই নিকটে। 

কন্যার সহিত কথা কহিছে দোপট্রে ॥ 

হন শুন অরে ভাই হয়া একচিত। 

শ্রীকুষ্ণ মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

সিন্ধু! রাঁগ । 

কে তুমি সুন্দরি, . . কাহার কুমারী, 
আইস কোন দেশ হৈতে। 

কিবা অন্বেষণে, . ভ্রম অনুদিনে, 

পতি ইচ্ছা! হেন দেখি চিতে। 

৬৫ 

জিজ্ঞাসি তোমারে শুন বচন। 
শুনি বীরবাণী, কহে সেই ধনী, 

কি আর কহিব মিছা । 

সুর্যের নন্দিনী, আমিত পদ্মিনী 

ক্ুষ্ণ-পতি করি ইচ্ছা! ॥ 
কালিন্দী নাম বিদিতা। 
কায় মনে। বাক্যে, হরি অনুগতা ॥ঞ& 

ছাঁড়ি নরহরি, আন নাহি ধরি, 

এ তিন ভূবন মাঝে। 

দেহত প্রসাদ. 

পতি হউ যহুরাজে ॥ 

যমুনার জলে আমি বসি। 

পরিচর দিল, কৃষ্ণ আভিলাষী | ঞ্ 
যাবত থাকিব, দেখিব নিশ্চিত] 

তাবত থাকিব এথা। 

৷ শুন মহাশয়, 

কহিল সকল কথা । 

বীরবর শুনিয়া আইলা আনন্দিত । 

দ্বিজ মাধব কহে পরম পিরিতা ॥ 
শরম কলা 

ূ টাদমুখি কহ নিজ বিবরণ । 

ূ 
! 

০০ ২১০৮০। স্ ৪৮ ব লিপ শিস লিল 88 
কর আশীর্বাদ, 

দিল পরিউয়, 

নিউ ৮০০ পু পল 

সপ আত সপ ৭ পপি শপ আপা কা সপ 

পয়ার। 

| শুনিয়া কাপিন্দী মুখে এতেক বচন। 
ৃ আপির! প্রভূর ঠাঞ্ি কহিলা তখন ॥ 
। হরষিতে গোপীনাথ গিয়া সন্নিধাঁন। 

ৃ করে ধরি রথে তুলি নিল বিদ্যমান | 

ূ 

শপ পাপী পদ তপতি পিস্পাপশি৮ ০ পাপী তা ০৩৯৩ 

অবিলম্বে শ্রুনাথ যুধিষ্ঠির স্থানে । 

| আঙ্গা দিলা তারে পুরী করিতে নির্মাণে ॥ 

প্রভু সন্নিধান পাকা সেই নৃপবর। 

বিশ্বকম্মী আনি পুরী করি মনোহর ॥ 

সেই পুরী থাকিন্া রসিক যছবর। . . 

কালিন্দী সহিত ক্রীড়া! করি নিরতযর.& 



| ূ ২০৬ 

'অজ্জ্রনের সারা হইয়া বুতৃহলে। 
তুষ্ট হয়্যা হুতাশন অজ্জুনেরে বলে 

সমর বিজয়ী ধনু দিল তাঁর করে। 

ইহার প্রপাদে বীর বিজক্মী সংস!রে ॥ 

ছুই গোটা টোন দিল অক্ষয় বাণ। 

, আ্ দ্য কবজ দিল অঙ্গ পরিজাণ ॥ 

রথধান দিল তারে পবনের গতি । 

_ শ্বেত বাহন হয় রণের পিরিতি ॥ 

ময় নামে দানব আছিল €সই বনে। 

দাহন সময় তাহে কল বিমোচনে ॥ 

তথির কারণে তিহ বড় উল্লাসিত। 

মভাখান করি দিল অতি বিপরীত ॥ 

তাহে ছুর্ষেযাধনের জন্মিল মিথ্যা ভাণ। 

জলে স্থল স্থলে জল জ্ঞান দরশন ॥ 

এতেক সম্পদ তার বাড়াই গোপাল। 

নিজ অভিলাষে প্রভূ বঞ্চি কথোকাল। 

তবে যুধিষ্ঠির স্থানে করিয়া বিদায় । 

আনন্দে কালিন্দী লক়্য7া আইলা নিজালর ॥ 

জনক জননী বিধি কৈলা তাহে বিয়1। 

জ্ঞাতি বান্ধব পার়্যা আনন্দিত হয়্যা ॥ 

শুন শুন অরে ভাই হয়্যা এক চিত। 

শ্ীৃষ্-মঙ্গল থিজ মাধব-রচিত ॥ 

এট ০.০. ৮ 

লগ্রজিত।, লক্ষণ! এবং ভদ্রার বিধাহ। 

পয়ার। 

এখনে কহিব আমি মিত্রবিন্দা বিহা। 

ব্তার বিবরণ লোক গুন মনদিয়া 

রাজাচী নামেতে বহ্ছদেবের ভগিনী। 

মিত্রবিন্দ| নামে তান্ধ আছে ন্তা খানি ॥ 
ত্য়ন্থর তার তবে কৈল আচম্বিত। 

গোবিন্দেরে দিব বিভা! এই মনোনীত ॥. 

_শ্রীকষ$-সক্ষলে। 

| বিন্দ অঙ্বিন্দ তাঁর পুত্র ছইজন। 
৷ ছুর্ষয্যোধন অনুগত বড় ছুষ্টমন ॥ 
ৃ মন্ত্রণা কিল কৃষেঃ নাদ্িব ভগিনী । 

তবে তাহা লত্বর সুনিল! সন্রমণি ॥ 

আনিয়া সভার মাঝে বীর দাপ করি । 

৷ বিপক্ষ জিনিয়া প্রভু নিলেন সুন্দরী ॥ 

আপনার পুরা আনি তাত! ল্য বিহা। 

। আর কিছু বলি এবে শুন মন দিয়া ॥ 

 আছয়ে কোঁশল দেশে রাঁজা লগ্রজিত। 

অতিশয় ধাশ্মিক সে জগতে বিদিত॥ 

তার কন্তা লগ্রজিতা ধরে সাধৰী নাম। 
রূপেগুণে শীলে দেবী ক্ষিতি অনপাম ॥ 

কৌতুকে জনক তার কৈল এক পণ। 

তত গেটাবুষ মোর বান্ধে যেইজন ॥ 

সেই সে করিবে বিভ1! আমার কুমারী । 

মহ। নহা বার বায় আইসে হারি হারি। 

হুরস্ত বলদ সেই নিজ মদে অন্ধ। 

আছুক পরশ কাজ না সহে বীর গন্ধ ॥ 

ভয়ঙ্কর কলেবর খরতর শঙ্গ। 

যাহার গঙ্জনে লোক পড়ে মহাতঙ্গ ॥. 
পৃথিবীমগ্ুলে কেহ নারে লঙ্বিবারে। 

ৰ তেঞি বিভা নাচ হয় আছয়ে মন্দিরে ॥ 

| চলিল! আপনে কৃষ্ণ কোশল নগরে । 

| দেখিয়! যাদবানন্দে সেই নৃপবরে ॥ 
৷ পরম ঈশ্বর জানি অতি প্রেম ভরে। 
। করিল অনেক পুঁজা পরম সাদরে 
| দেখি অভিমত বর সে বর কামিনী । 

ৰ 
| 
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মনে মনে অভিলাষ করিল তখনি ॥ 

যদি পুর্ব জন্মে মু, ইহার চরণে। 

থাকো আরাধনা করি কায়বাক্যমনে 

| হ্ুবে অবিলম্বে স্বামী হইবে নিশ্চয় |. 
। হেন কালে বলে রার্জা করিয়া বিনয় ॥ ্ 



লগ্ন জতা, জল্জণা এবং ভগ্রার বিবাহ হত 

শুন শুন নারায়ণ জগতের পতি । 

এক নিবেদন করে যদি দেহ মতি ॥ 

নিজ মহুদাতে তুম পুর্ণ সর্বক্ষণ। 
মু ক্ষুদ্র কি ব'লব কমললোঁচন ॥ 
যার পণরেণু শিরে ধরে পল্মাবতী । 

বন্ধা মহেশ্বব লোকপালের সংহতি ॥ 

মুহই রাঁগ। ও 
শুনিয়া নৃপতি বাণী, অবিলম্বে চক্রপাশি, : 

বসন সারিয়! তন্থু মাঝে। 

একেক স্ত্ন্দর কার, কৌত্ুকেতে সাত হয়, 

ধায্যা গেল যেন মুগরাঁজে। 

২০০ শাস্পি পপি শিপ শেপ পাপা 

দেনদব বর, গোকুল নাগর, 

ঘুগে যুগে অবতার তুমি গপাধা। র সমর সুবিজয় দায়ী। | 
প্রপন্ন বিনোদ রায় করি অবতার | স্ষ্টি স্থিতি প্রলয়, কারী মহলয়, 
£খি ভগবান্ প্রহথ জানি সুনিশ্চিত । রঃ তিভুবন “বিজয়ী সাই ॥ | 
করাই'ব পরিতোষ দিয়া কোন বিস্ত ॥ র বন্ধন ঘটিত শিশু, টির যেন প্র, ৃ 

ভবে ভারে গোবিন্দ বলিপা (তন বাঝা। ূ খেলার আপন নিলয় । 
হাসিয়া গঞ্জন নাদে বলি সিংহধবনি ॥. : দেখি কোশল নৃপতি, ভর বিশ্ময় মতি, 
শুন শুন নরপতি আমি হীন জন। 

আমারে আনিতে যুক্তি নহে ত রাজন ॥ 

বান্ছ বুল করি বিভা এই সে উচিত। 

তবু কন্তা৷ চাহি ভিক্ষা দেখিঝ। সুহৃৎ ॥ 

এ বোল শুনিয়া রাজা বলে জোড়হাথে। 

সন্বগুণে পরিপূর্ণ তুমি লক্ষমীনাথে ॥ 

১তামারে অধিক বীর কেবা আাছে আর। 

বার বিখ্যাত মধ্যে প্রতিদ্ঞা আমার ॥ 

এই সপ্ত বৃষ যেই বান্ধে একেবারে । 

তারে কন্তা বিভ। দিব প্রতিজ্ঞা আমারে ॥ 

ইহা শুনি বড় বড় রাজার কুমারে | 
বিক্রম করিয়া এথা আইল বারে বারে ॥ ূ 

শঙ্গাঘাতে ক্ষত হয়া প্রাণ অবশেষে । ূ 

লজ্জা পাইয়া পুন গেল নিজ নিজ দেশে ॥ 

বদি ইহা সভার বিগ্রহ কর মন। 

তবে কন্ঠ। দিধ বিভা সুদৃঢ় বচন ॥ 

শুন শুন অরে ভাই হয়া একচিত। 

শীকৃষ্ণমঙগল দ্বিজ্ন মাধব-রচিত ॥ 

হব্ষ পাইল অতিশন্র ॥ 
আনিয়া আপন সুতা, রত্ব অলঙ্ক(র যুতা, 

আনিয়া দিলেন তৎকালে। 

দ্বিজ মাধব কয়, বড়ই উৎসব হয়, 
নৃত্য গীত বাগ্গন বিশালে। 

তিন রহ 8 

পয়ার। 

পাইয়া কন্টার বর সুন্দর গোপাল। 

রাঁঈপত্থীগণ যেন বড়ই রসাল ॥ 

কিবা শিশু কিবা যুব। কিবা বৃদ্ধজন। 
বস্ত্র আভরণে তন করিয়া ভূষণ ॥ 

স্বর্গে দুন্দৃতি বাদ্য বাজে নিরন্তর | 

দ্বিজ মুখে বেদ পাঠ অতি মনোহর ॥ 

হেনকালে নৃপবর আলিয়া কৌতুফে । 

কন্ঠ! বিদ্যমানে আনি দিলেন যৌতুকে নে 

দশ সহস্র ধেনু দিল হুপ্ধবতী। | 

দশ সহস্র দাসী দল যতেক যুবতী ॥ 
ময়মত হাত দিল আত হাজার । 

: তার দশ গুণ রখ রাধুগতি যার ॥. 
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রথের দশ গুণ দিল অশ্ব স্ুসার। 

: তবে দশগুণ দ্রব্য ছিল ভারে ভার । 

কি ক'হব তাহ! আর কে করে লিখন। 

আর বা যতেকস্ধন রজত কাঞ্চন ॥ 

লইয়া সকল ঠাট লন্তিলা ঘহামতি। 

চড়িয়৷ বিচিত্র রথে হরিতে গতি ॥ 

শুনি! এ সব কথা ছুষ্ট নৃপগণ | 

ধাইয়! আসিল বাটে বহিল তখন । 

পুরবে বাষর ঠনই হারিয়াছে যেই । 

কন্তার বিরোধে লাগ লইলেক সেই ॥ 

ধনুক পাতিয়া তারা বিন্ষে অবিরত। 

ফুটিয়া ফুটিয়৷ ফৌজে পাড়িছে রকত ॥ 

আছিল প্রভূর সখ বীর ত অজ্ঞুন। 

[বপক্ষ দেখিয়া ক্রোধ জন্মিল দারুণ ॥ 

গাণ্ডীব কোদণ্ড করে বীর জয়? হয়্যা। 

লড়িল দ্বারকাপুরী গোবিন্দ লইয়া । 

গা্ডীৰ কোদণ্ড করে সাজিলেক ধাড়ি। 

যেন ক্ষুদ্র মুগে সিংহ লইল খেদাড়ি ॥ 

এইরূপে বীরভাগ অজ্ঞনের হাণে। 

উভ রড়ে পলাইয়া যায় নানাস্থানে ॥ 

তবে মেই বীরবর বিজয়ী ভইয়া। 

লড়িল৷ দ্রারকাপুরী গোবিন্দ লইয়া ॥ 

আপনি ঘে।ড়ার বাগ ধরিয়'ঠে হরিষে । 

নৃত্য গীত বাজনায় আনন্দ বিশেষে । 

বধু সঙ্গে নানা রঙ্গে গ্রবেশি নিলয়। 

দেখিয়! পুরের লোক বলে জয় জয় ॥ 

তবে আর বিবাহ করিব নরহরি। 
স্তার বিবরণ লোক শুন কর্ণ ওরি ॥ 

শ্রতিকৃতি নামে বন্ুদেবের ভগিনী । 

ভদ্রা নামে আছে তারুকন্ঠ। একখানি ॥ 

কেকই করিয়! তার বিশেষ খেয়াততি। 

অর্ণদল আদি তার ভাই শিষ্টমতি॥ 

ভকক-মঙজল। 

পপি শি শত টিপি তিশা তাপ পপ পপ পপ 
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আনিস গোপালে তার! 'আপন নিলয় । 

করিল ভগ্গিনী দান আপন ইচ্ছায় । 

পরম কৌতুকে তবে দেব দামোদর । 
রথ আরোহণে গেলা আপনার ঘর | 

তবে আর বিবাহ যে করিল গোপালে । 

সেই কথা শুন লেক পরম রসালে ॥ 

সত্র দেশের রাজ! বড়ই প্রচণ্ড । 

লক্ষণ কুমারী তার জানে ক্ষিতিখণ্ড ॥ 

সকল লক্ষণ যুক্ত মদনমোহিনী। 

৷ বিবাহ সময় তারে জানিল পল্লিনী ॥ 

ৃ সকল ভূপাল মেলি €ৈল স্বয়ন্বর । 

র শুনিয়া! কৌতৃকে তথা গেলা গদাধর ॥ 

| গরুড়ে চড়িসা! মাত্র একক আপনি । 

৷ হবিয়! নিলেন সেই নৃপতি নন্দিনী | 

আপন মন্দিরে আনি কৈল তারে বিভ|। 

| একে একে অষ্ট বিভা হৈল তারে দিয়! ॥ 

. আর ষোল সহত্ম আনিল বর-নারী। 

যেন মতে নরক বপিলা দন্ুজারি ॥ 

সে সন্গ রহন্ত আমি কহিব এখন । 

যে হয় রসিক রসে মঙ্জাইব মন ॥ 

শন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত। 

 শ্রাকষ্চ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত ॥ 

পঠমগ্জুরী রাগ। 

তিন লোক মাঝে, শোঁভে ভীম রাজে, 
অতি খরতর বীর। 

আছুক আনের কাজ, কম্পিত দেবরাজ, 

যার ভয়ে নহে স্থির ॥ 

ছত্র কুগুল, লইল স্ীস্থৃল, 

খেদাড়ি কৈল তাহে দূর । 

পায়ু অপমান, আসি প্রভুস্থান, 

করুণ! কারল প্রচুর ॥ 



নরকানসর বধ-বৃততস্ত | 

শুনিয়া শচীনাথ, বদনে কাকুর্ববাদ, 
. চলিলা প্রভু চক্রপাণি। 

বিনতানন্দন, করিয়া আরোহণ, 

সংহতি করিয়া রমণী ॥ | 

প্রাগজ্যোতিষ সম. পুরনাম গ্রাম, 

_ বেছ্টি৩ বিবিধ প্রাকারে । 

পর্বত শত শয়. শিল জনাস্রিময়, 

গড় উচ্চ চারি ধারে & 

বড়ই হুর্গস্থল, প্রবল পরদল, 
লভ্বিতে নারে কেহ ভাহে ॥। 

দেখিয়া মুরহর, প্রবন্ধ সবতার, 

উপায় স্জিল হেলা এ ॥ 

প্রথমে দেখি গড়, পাষাণ বড় বড়, 

গদায় করিল তিল তিল। 

শ।রঙ্গে জ্বাড় শর, কাটিল সমস্ত গড়, 
চক্রে কাটি জলাপ্লি নিল। 

পশ্চাৎ খুরু পাশে, লক্িল অনাক্নাসে, 
বিষম অসির প্রহারে। 

শঙ্ঘ-ধ্বনিগণ, মোহিত রিপুগণ, 

হরিষে ভেল আগুসারে 

রঙ্গে দেখি পুর, প্রাচীর বন্ছু দূর, 

ভাঙ্গিল তাহ গদ্দা ঘার। 

প্রলয় বজ্রাধাত, সমান সিংহনাদ, 
শুনিল অন্থর ছুরাশয় । | 

ব্মাছিল জতমাঝে, . শুনিয়া দৈত্যরাজে, 

মাধব কহে জল, ছাড়ির! উঠে কুল, 

বিকট পঞ্চ মুখ ধরে ॥ 

কি 

নরকাস্ুর বধ-বৃত্বাস্ত । 
পয়ার। . . 

জলে হইতে উঠে বীর কুন অবিলম্বে ৮. 
বিষম ত্রিশূল গোটা করে লর্যা দত্তে & 

প্রলয় কালের যেন হৃুর্য অমিধর-। 

পঞ্চাযান মুখ মেলে অতি ভয়ঙ্কর ॥ 
উভরড়ে ধায়্যা আইলে গরুড়ের প্রতি $... 

পত্রিভূবন গিলিতে আইসে হেন রতি ॥ . 
যে ভক্ষ্য হয়্যা ধায় ভক্ষ্যকের প্রতি । 

মারিবারে হেন সেহ ধায় উগ্রমতি ॥ 
আসিয়া অদূরে রিপু আপনার স্ুথে। 

শৃল এড়ি ডাঁকিল নিকট পঞ্চমুখে ॥ 

বড়ই প্রচণ্ড নাদ পৃরিল ঙ্গাও। 
তাহা দেখি যহুনাথ জোড়ে ছুই কাণ্ড 

কাটিল ত্রিশূল গোটা! হইল তিন খান ৪. 
আর পঞ্চমুখে তার মারি পঞ্চবাণ ॥ 

শূল বৃথা গেল আর খার পঞ্চশর | 

কোপে গদ! ফেলি মারে কৃষ্ণের উপর ৯ 

বাঙ্িতে আইসে গদ1 দেখি হেন কালে। 

তবে নিজ গদ! তারে এড়িল গোপালে ॥ 

খণ্ড খণ্ড হইয়া! পড়িল অবিলম্বে। 

তবু ছুষ্ট অন্থর ন! ছাড়ে নিজ দস্তে ॥ 

দশ হস্ত সাগিয়া আইসে ধরিবারে । 
তৰে নিজ চক্র ছুরি এড়িল তাহারে & 
লীলায় কাটিয়া আইসে পঞ্চ গোটা শির £ 

জলমধ্যে পড়ে সেই পর্বত শরীর ॥ ৃ 

দেখিয়া বাপের বধ তার সাত পো 

পাইল দারুণ রোধ না! করিল যো ৪. 



প্রথমে লড়িল তার সভাকার জো । 
সাহার পশ্চাত লড়ে তাহার কনিষ্ঠ ॥ 
 ্তাহাক় পশ্চাত ভাই লড়িল শ্রবণ । 
তথে বিভাবন্ বাঁর করিল গমন ॥ 

-ক্ডাহার পশ্চাত বন্থ যায় যুঝিবারে । 
. খ্ভবে লাভজান যায় বিক্রম অপারে ॥ 
অবশেষে বরুণ দারুণ ছইজন । 
এই সাতজন বীর প্রবেশিল রণ ॥ 

 খরিয়! বিবিধ অন্ত্র অঙ্গ পরিজাণ। 

ভৌম নরপতির পাই! সন্থিধান ॥ 

আসিয়া সংগ্রাম স্থলে করে বীরদাপ | 

কেছ বাণ ধরে কেহ এড়ে দৃঢ় চাপ॥ 

কেহ কেহ খাণ্ড। লইয়া দেই ছান]। 
সন্ধান পূরিয়া গদ! মারে কোন জনা ॥ 

কেহ শুল ছাড়ে কেহ ছাল্ডে শক্তিরিষ্টি। 

এইরূপে কৃষ্েরে করয়ে বাণ বৃষ্টি ॥ 

অবহেলে প্রতু তাহা অপন আযুধে। 

তিল ভিস করি কাটি পাড়ে নান! বিধে ॥ 
যম দরশনে তাহ পাঠাই একে একে । 

চোঙগদণর সহিত সভায় নিমেষেকে ॥ 

কারে! উরু শির কাটে কারো পদ বাহে। 

যাহা যথা পায় তাহা হানে সেই ঠাএ॥ 
 ঝাড়িয়া পড়িল ঠাট করিয়া বিজয়। 
-রুষিল নরক রাজ ভূমের তনয় ॥ 
সমুদ্র সম্ভব হাতী অতিশয় মত্ত। 
যোগান করির' তাহা নিল শত শত ॥ 

নিজ সৈন্ত সহিত হইল আগুসার । 
ছত্র চামর আদি বাজনা অপার ॥ 
বণভূমি আসিয়া দেখিল উগ্রমতি । 

.গন্ষড় উপরে কৃষ্ণ রী সংহতি ॥. 
কুর্ধ্যের উপরে ধেন সতড়িত ঘন । ' 
এইরূপে শোভিয়ছে লক্ষমীনারায়ণ ॥ 

স্পা পাপী 
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রিপু দরশনে আর না করি বিচারে । 

দেখিয়া শতঙগী অন্ত্র এড়িল তাছারে ॥ 

তাহা জেথি সেইকাঁলে বত বীর ভাগ । 
চারি ধারে আসি তার! লইলেক লাগ ॥ 
অবিরত অস্ত্র বৃষ্টি করে একেবারে । 
হাসিয়৷ দৈবকীনৃত ধন্থ লৈলা করে ॥ 

চোক চোক শর এড়ে পুরিস্বা সন্ধানে 1 

৪] একে একে অস্ত্র কাটে তিন তিন বাণে ৪ 
নিরায়ূধ করিয়া ভৌমের যত ঠা! 
অবশেষে কৌতুকে জ্ষুড়িল মহাকাট ॥ 
স্থন্দর শাণিত শিলিমুখ শর এড়ি। 

কারো উরু কারে! কন্ধ পাড়ে ছিড়িছিড়ি ॥ 

কারে! হস্ত কারো পদ কারো বক্ষঃস্থল। 

কাটিয়া কাটিয়া রিপু পাড়িল সকল ॥ 

হস্তী ঘোড়। কাটিয়! পাঁড়িল পালে পাল। 
নরগণ পড়িল রান্ৃত ভালে ভাল ॥ 

পদাতি পড়িল তাহ! কে করে গণন। 

সবে মাত্র অবশেষে আছে কুস্তিগণ £ 
উড়িয়া গরুড় তাহ! নথ তুণ্ড ঘার়। 

মুচ্ছ1 গত করিরা ত খেদাড়িল তায় ॥ 
পলাইন়া যায় তারা হইয়া অস্থির ৷ 

সবে একেশ্বর আছে ভৌম মহাবীর & 

'গরুড়েরে ফেলিয়া মারিল শক্তি গোটা ॥ 

তবু পক্ষরাজ নাহি লড়ে এক ফোট! ॥ 

করীর শরীরে যেন মাল্য কৈল পৃতি। 
তবে শুল লৈল তৌম গোপালের প্রতি ॥ 

1 হস্তীর উপরে আছে সেই দম্তমতি। 

তুলিয়া লইল শূল দেখে যছুপতি। 

ক্ষুরধার চক্র গোটা ছিল নিজ হাতে । 

আস্তে আস্তে কাটিয়া পাড়িল তার মাথে । 

_1-কিরীট কুণগুল মুখে করে ঝলঘল। 

পড়িল পৃথিবীতলে বড়ই উদ্ধবল ॥ 



“আকাশে থাকিয়! দেখে সুর মুনিগণ | 
হাহাকার নাঁদ তারা করে ঘনে ঘন॥ 
স্ততি বাক)পুরঃসর রহে সুখ ভার ।. 
সুগন্ধি কুক্ছম মাল্য বরিষে অপার ॥ 

গুন শুন ওরে ভাই হয়ে এক চিত। 
শ্রীকষ্ণমঙগল দ্বিজ মাথব-রচিত ॥ 

পঠমগ্জরী রাঁগ। 

নরক নিধন দেখি, ধরণী বিরসমুখ্খী, 
আসিয় কষ্চের সন্নিধানে। 

ইন্দ্রের কুগুল ছত্র,র যাহা হরিছিল পুত্র, 
তাহা আনি দিল সেই খালে। 

হণির সহিত হার, 

আর তাহে বৈজয়স্তী মাল! । 
পাইয়া এসব ধন, হসিত বদন ঘন, 

পরম আনন্দ নন্দবালা ॥ 

প্রপত হইয়| ক্ষিতি, করজোঁড়ে করে স্ত্তি, 
তুমি হরি গুণের ঈশ্বর | 

পরমাত্ম! প্রেমপর, ভক্ত ইচ্ছা কলেবর, 
শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্মধর ॥ 

শমস্তে পঙ্কজ নাভ, তোমার হে একভাব, 

নমন্তে পঙ্কজ মালাঁধর । 

নমস্তে পঙ্কজনেত, রঙ্গে বহ্গুদেব-পুত্র, 
নমন্তে পক্কজ .ভূজবর ॥ 

ভুমি সেপুকুষবর, তিন লোকে স্থিরতর, 
একই পরম অনুপম । 

নদন্তে পঙ্ছজ পদ, 

নমস্তে পঙ্কজ গশুভানন 1 
হমি ভগবান অজ, পরম কারণ কাজ, 

-অনস্ত শফতি, সনাতন। 

তুমি আদি পঞ্চভূত, 
- ভোখাক ততো নগহ জম : 

কুগুল যুগল আর, 

কর মোটে পরসারদ, 

জগত ই কক, 

আছিল দারুণ পো, মদে না চিদিল তো, 

২১৯ 

সম্মতি পাইল কারণ। ৭ 
তাহার তনয় এক, . হের দেখ পরতে, 

তৰ পদে লইল শরণ ॥. 
কৃপায় সদর হয়্যা)  পাদপদ্থ শিরে দিয়া, 

প্রসাদ করহ মহাশয় । ও 
তোমার অভয় পার্যা, থাকিব সেবক হয়া, 

দ্বিজ মাধব রস গায় ৮4 

পয়ার। 
ধরণীর এত স্ততি শুনি যছুরায়ে। 
করিল অভ্র দান নরক-তনয়ে ॥ 

তবে তার অন্তঃপুরে করিয়া পয়ান। 
দেখিল বিচিত্র অতি পুরীর নিম্মীণ ॥ 
নানা রত্ব নিশ্মিত সর্ব সুখ ধাম। 
দেখিল বৈভব যত ক্ষিতি অনুপাম ॥ 

প্রবিষ্ট হইয়া তাহে চাহে.চারিভিত 1 
ষোল সহস্র রাজকন্যা! দেখে পরিমিত ॥. 

কাড়িয়া কাড়িক্া৷ ভৌম আনিয়াছে বলে। 
বিভা নাহি করে থুইগ্কাছে এক স্থলে 
দেখিয়া গোপাল তাহ পাইল পিরিত 
কন্যাগণ দেখিতেছে হৈয়৷ উল্লাপিত ॥ 
এই পতি হউক বিধির স্ঘটনে। 
একেক হৃদয় ভাবি বলে জনে জনে ॥.. 
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া জনে জনে |. 

| তবে গোপিকার পতি উল্লাসিত,মনে ॥. 
দোলায় করিয়া পাঠাইল! দ্বারাবতী ॥. রা 

আর নান] ধন দিলা “হান সংহতি &. 

অনেক দিব্য রথ. সুর অন্বগঞ্চ& 

উাবহ, কুল বকুনি, 



২৯২0 | ' " জীকষচ-মজরী |... 

ৰাছিয়া চৌষব্রী যোঁড়া পাঠাইল তার। 
আপনি ইন্দ্রের পুরী কৈল আগু সর ॥ 

শুন শুন ওরে ভাই হয়্যা এক চিত। 

শ্রীকফমঙল দ্বিজ মাঁধব-রচিত ॥ 

পারিজাত হরণ । 

পয়ার। | 

পারিজাত হরণ ঈষৎ ভাগবতে । 
 বিস্তারি কহিব বিষুও পুরাণের মতে ॥ 
নরক বধিয়া কৃষ্ণ হরবিত মতি। 

_ গরুড়ে চড়িয়৷ সত্যভামার সংহতি 1 

স্বরে আসিয়! করিল শঙ্ঘধ্বনি । 

_ সম্ত্রমে রক্ষকগণ ধায় তাহা শুনি ॥ 

পাদ্য অর্থ্য বিধি পুজা করিল বিস্তর । 

তবে যছুনাথ গেলা অদিতি গোচর ॥ 

প্রণাম করিয়া তারে কহিল তখন। 

মারিল নরক রাজা করি বহুরণ ॥ 

আনিল কুগুলযুগ হের অলঙ্কার । 

লও আপনার ধন কর অঙ্গীকার ॥ 

কুগুল পাইয়া! দেবী জননী অদ্দিতি। 
পরম সানন্দে করে গৌোবিন্দের স্ততি॥ 

শুনছে পুণ্রীকাক্ষ পরম অভয় । 
/তব পদে নমস্কার রছক নিশ্চন় 
ভুমি আত্মা সনাতন সর্বভূতকর্তী । 

সর্বকূত অন্তর্ধ্যামী তুমি সর্বহর্তা ॥ 
ত্রিগুণ বাঞ্ছিত শ্ুখ ছুঃ+ বিবর্জিত। 

জন্মমৃত্যু জর! ব্যাধি নহে সঙ্গিহিত ॥ 
কথ আদি বিহীন অক্ষয় কলেবর। 

তুমি দিবা সন্ধ্যা রাত্রি নিমিথ প্রথর ॥ 
মি জল তুমি স্থল ভূমি হুতাশন। 
ভু্দি সমীরণ গোসাঞ্ি তুমি সে গগন ॥ 

তুমি স্থল ভূমি হুক্ক্ম তুমি ভূত আদি। 
তুমি মন তুমি বুদ্ধি তুমি অবিবাদী। 
বিধির বিধাতা! তুমি স্থষ্টি-স্থিতি-কারী 1. 

৷ তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষু তুমি ত্রিপুগারি ॥ 

যেব! ভিন্ন ভিন্ন আর দেব দৈত্যগণ। 

যক্ষ রক্ষ পরগ চারণ সিদ্ধজন ॥ 

গন্ধর্ব অপ্দর মুগ পশু সরীহ্যপ। 

পতর্গ পিচাশ গুহা লতা তুমি আপ॥ 

কেহ স্থূল কেহ সুশ্ষম হয় নানা রূপ। 

তোমার বৈভব সব জানিল স্বব্ূপ ॥ 

মোর মুগ হেন বুদ্ধি ধরে ষেইজন। 
সেই মুঢ়জন তব মায়া বিমোহন ॥ 

আত্মরূপী তোমায় এডিয়া মিছামোছে |; 

৷ বন্ধ জ্ঞান করি মরে সংসারের মোহে ॥. 

৷ করহু প্রসন্ন মোরে অখিল মোহন । 
ৃ অজ্ঞান ঘুচায়্য। জ্ঞান দেহ স্প্রপর ॥ 

ৰ অদিতির স্তবে বশ হয়্যা যতুমণি । 

বলিতে লাগিল! কিছু ব্যবহার বাণী ॥: 

| তুমি মহাদেবী আমা সভার জননী ।. 

তুষ্ট হর়্যা বরদান করহ আপনি ॥ 

তবে তারে এই বর ।দলা সর্বস্বামী ॥ 

ৃ সথরান্থুর উপরে বিজয়ী হৈবে তুমি॥ 
৷ তৰে সতাভাম। দেবী হয়্যা আগুস র$: 

| অদিতি মাতারে তবে টকল নমস্কার ॥. 

ূ তুষ্ট হয়্যা অদিতি করিলা জশীব্বাদ ।' 

ূ শুন বধৃখানি আমি করিল প্রসাদ ॥ 

ূ যুগে যুগে আইঅত গো গাইবে সর্বদায় » 

ৰ 
] 

, 1 থাকিব যৌবন জরা নহিৰ তোমায় ॥ 

সর্বমনোরথ সিদ্ধি হইব নিশ্চিত। 
তবে ইন্ত্র আলিয়া সে গোবিন্দ সহিত & 
করিল অনেক পু. অনেক সম্মান। 

তবে হরযিত প্রত আছে সেই স্থান 



নন্দন প্রধান যত বনের প্রধান । 

একে একে দেখিয়৷ বেড়ান সেইস্থান ॥ 

তথাই দেখিলা পারিজাত তরুবর । 

বড়ই হ্ন্দর পুষ্প মঞ্জরী বিস্তর ॥ 

পরম শীতল তরু অতি মনোহর । 

তামের আকার নব পলব স্ন্দর ॥ 

অমৃত মথনে তরু জন্মিল যেমন। 

সেইরূপ আছে বুক্ষ নহে পুরাতন ৪ 

দেখিয়া ছল পুষ্প প্রভূ গোিন্দেরে। 

বলে সতাভামা পুর্ব বাক্য অনুসারে ॥ 

“সকল রমণী মধ্যে তুমি মুখ্যতম! | 

শুন শ্বন সবদনি প্রিয় সত্যভামা ॥ 

নে জান্ববতী নহে রুল্সুণী স্থন্দরী 1৮ 

হেন বাকা মোরে বলিয়াছ দুঢ করি ॥ 

যদি সেই নিজ বাকা করিবে পালন । 

তবে আমি যেই বলি শুনহ বচন ॥ 

এরই তরু উপাঁড়িয়া ফেলিবে যতনে । 

রুইয়া এড়িব মোর গুহ উপবনে ॥ 

পরিব মঞ্জরী পুষ্প ভরিয়া কপরী । 

বন্চিব সতিনী মাঝে হইয়া আগরা | 

এই মনোরথ সিদ্ধ করহ তুরিত। 

এ বাক্য শুনিয়া কুষ্ণ বড় হরষিত ॥ 

উপাড়িয়! পারিজাঁত তুলিল গরুড়ে 1 

আছিল রক্ষক সব ভাকিল প্রচুরে ॥ 

শুনহ গোপাল কথা কহিল তোমারে । 

হীন্দের বনিতা শী বিদিত সংসারে ॥ 

তার প্প্রিয় কেলি পুষ্প লয়্যা যাহ হর । 

বড়ই প্রমাদ টব না যাবে সারিকা ॥ 

অমৃত মথনে তরু পায়্যা দেবগণ। 

শচীর বিলাস হেতু দিলা ততক্ষণ ॥ 

তাঁভা লয়্। যাহ তুমি বড় অনুচিত ৭ 
শু নিয়া ধাইব শত্রগণের হিত্ত ॥ 

* 

পাশাপাশি সিশশাশপশিশীশিশী পীিপিপিপিীশিশি শশী শাস্তি পপি সস্তা 

পাঁরিজাত হরশ। ২১৩ 

ত্রিভৃবনে ইহা! কেহ নাহি পারে নিতে । 

ৰ গৌরবে এডিয়া বাহ বলিল তোমাতে ॥ 

| রক্ষক বচনে সত্যভামা পাইল কোপে । - 

কৃষ্ণ বাহু দর্প করে দিল তারে ছোপে ॥ 

আরে বেটা পারিজাত শচীর কি দায়। 

। অমর অধিক শত্রু সেই কেবা হয়। 

ূ অমৃত মথনে তরু জন্মিয়াছে যবে। 

৷ সর্বদেব থাকিতে শচীরে কেন তবে ॥ 
| যেন সুধা বেন চন্দ্র যেন পদ্মাবতী ।. 

। সামান্ত সভার ধন তেন পুষ্পপতি ॥ 
| আপনা চিনিয়া ঝাট আন গিয়া তারে । . 

৷ নিয়া ষাকু পারিজাত পাঠায়্যা ভাতারে ॥ 
যদ্দি স্বামী হয় বশ সে ভাতার সুহ। 

যেবা আর বলি হের তাহা গিয়। কহ্ ॥ 

অবিলম্বে আসিয়া করুক নিবারণ । 

ৰ বিদ্যমানে ভরি নিয় যাই তার ধন॥ 

যত বড় স্থুরপতি তাহ আমি জানি । 

যেবা পুষ্প পারিক্তাত ত্রিভূবনে গণি । 

নর হয়্যা স্থরধন হরি লঙ্গ্যা যাই। 

যার শক্তি থাকে আসি রহাইব সেই ॥. 

সত্যভামার বচনে রক্ষকগণ ধায়।. 

তুরিতে আসিয়া তাঁরা শচীরে জানায় ॥ 

কোপে ইন্দ্র বনিতা' আসিয়া পতি পানে” 

তথায় অমর কায পাঠাইল রণে ॥ 

শুন শুন অরে ভাই হয়্যা এক চিত । 

শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত"॥ 

বারী রাছ। রি 

রঃ , অখিল অমরপরিবারে 1. মাটি 

] হইয়া মা চাপ, আত বড় বার দা & 
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বআপনি অমর রায়, 
| বঙজ্জ করে লয়্যা অবিচারে। 

| পরি থনুকশর, 
...... পরতেখ ষত বীরবীরে ৪. 

ইন্দ্র গোবিন্দে রণ, 

ৃ ত্রিভুবনে লাগিল চমক । 
বিষয় ৰিসম মদদে, 
চা প্রভূসনে যুঝয়ে সেবক ॥ 
দেখিয়া শচীর পতি, 

শঙ্খ পূরিলা গভীর নাদে । 

কোটি কোটি চোখাশর, ভুড়ি জুড়ি যদ্বর়, 
দশ দিপ গগন আচ্ছাদে। 

পশ্চাৎ দেবতাগণ, নিজ অস্ত্রে দিলা মন, 
ঘন ঘন করে বরিষণ। 

লীলায় সকল তাঁর, 

নিজ মন্ত্রে করিয়া মোচন ॥ 
দেখিয়া বকুণপাশ, 

তুগ্ডাঘাতে কৈল খণ্ড খণ্ড । 

কৌতুকেত বনমালী, 
ৃ ভাঙ্গিয়া ফেলিল যমদণও্ ॥ 
'কুবেরের অস্ত্র হরি, 

| আর শর রহিল অপাঁরা। 

_দিগ্লে দিগে সুরগণ, 
ৃ মাধব রচিল বিহারা ॥ 

গ্য়ার। 

শ্ুনরপি শারজে সঘন বাপ জুড়ি। 
বেনরূপ গগনে সিমলি তুলা উড়ি ॥ 
ধ্যে মধ্ বিদ্যাধর গন্ধবর্ব গগনে । 
জনে জনে বিনাশিলা সেই প্রহরণে ॥ 

হুরিষে গরুড় তুণ্ডে নাক পাখ খাক। 
দেবে মানব পাড়িয়া উড়িা ও বেড়ান ॥ 

এরাবত চড়ি ধার, 

গদা-শুল অসিবর, 

পারিজাত নিবন্ধন, 

বিসরি অভয় পদ্দে, 

রণে এরাবতে গতি, 

কাটিলা ত বহুরায়, 

গরুড়ে হইল হাস, 

গদার বিষম বাড়ী, 

চক্রে তিনখান করি, 

পলায় আকুল মন, 

৮748) 2 র্ 

১) 

অবশেষে ইন্জ গোবিন্দ ছুই বীরে । 
বাজিল দারুণ যুদ্ধ লোক ভয়ঙ্করে ॥ 

অবিরত করে ছাঁহে বাণ বরিষণ। 
যেন জলধরধার৷ পড়ে অন্ক্ষণ ॥ 

তাহ! দেখি বাহনে বাহনে লাগে রণ! 

এরাবত গরুড় বিষম প্রহরণ ॥ 

ইন্দ্রের সহিত যুঝে যতেক অমর । 
খগরাজ সঙ্গে কষ সবে একেশ্বর ॥ 

তবু তার অস্ত্র প্রভূ কাটিল সকল । 
তবে শব্র ব ক্র লয় হইয়া বিকল ॥ 
গোপাল লইল চক্র বিক্রমে বিশাল। 
দেখিয়! ল্রেলোক্য জন করে হাহাকার £ 

কোপে ইন্দ্র বজ এড়ে ধরে মুরহর । 
না এড়িল৷ চক্র প্রভু কপার সাগর ॥ 

ক্রুদ্ধ হয়্যা গরুড পড়িল। এঁরাবতে। 

অগ্ত্র বাহনহীন হৈল! শচীনাথে ॥ 
লঙ্জার কারণে ইন্দ্র পলায় সত্বরে। 
তাহা! দেখি সত্যভামা বলে উচ্চস্বরে ? 
ত্রেলক্য ঈশ্বর হয়্যা যাহ পলাইয্া । 
বড় অনুচিত এই যুঝ ন! রহিয়া ॥ 

| পারিজাত পুম্প বিলাসিনী শচী দেবী। 

নিরবধি থাকিবে তোমার পদ সেবি ॥ 
হেন পুষ্প প্রতি কেন হইল! নৈরাশ । 
কোন লাজে গিয়া দাড়াইবা শ্রিয়পাশ ॥ 
কেন বা ভোমার শচী করিবে আদর 

অমরসমাজে নিন্দা থাকিল বিস্তর ॥ 

লহ আসি পারিজাত নিজ বাহু বলে। 

এড়াবে কেমনে তাপ দেবতা সকলে ॥ 

আজি হয়্যাছিলাম তোমার গৃহগতা৷ 
তবু শচী না করিল সম্মানের কথ 

তোমার বাহু দর্পে শচী করিল হেলনঃ 
খুইতে নারিল মনে কহিল এখন ৪. 
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বিখ্যাত তাহার দ্রব্য হরি লই যাই । 

ডরে পলাইলা এই জানল বড়াই ॥ 
এ বোল শুনিক়্। ইন্দ্র ঘুচায় পলায়ন। 

পরম সক্কোচ মনে আইলা সেইস্থান ॥ 
পরিহরি অহঙ্কার ভূত্যতাব করি। 

পরম প্রণত হই স্তুতি অনুসারি ॥ 

বৃথা পরিহাস মোরে কর ঠাকুরাণী। 

স্থষ্টিস্টিতি প্রলয়ের কর্তা চক্রপাণি ॥ 

তাহার সংগ্রামে অমি পাইল পরাজয় । 
ইথে কোন লাজ মোর দেখনা হৃদয় ॥ 

অখিল ভুবন স্বামী প্রভু গদাধর। 

অজয় অভয়-পদ অক্ষয় অমর ॥ 

আপন ইচ্ছায় কর মনুষ্য বেভার। 

তরৈলোক্য জিনিতে শক্তি আছে বা কাহার ॥ 

তারে হারিলাম ইথে নাহি টুটে দাপ। 
সবে সবিনয় হৈল এই মনস্তাপ ॥ 

এ বোল শুনিয়া কৃষ্ণ হসিত বদন | 

শচী পতি সম্বোধিয়৷ বলিলা বচন ॥ 

শুন শুন দেবরাজ তুমি ইন্দ্রবর । 
আমি নরপতি তেঞঞ। নহিত সোসর ॥ 

যত অপরাধ কৈল তোমা বিদ্যমান । 

ক্ষেমিবে সকল তাহ! এই মাগি দান। 

পারিজাত পুষ্প লয়্যা যাই আনন্দিত ॥ 

উপাড়িল তাহ! সত্যভামার পিরিত ॥ 
ষে বজ্ধ এড়িল! তুমি আমা মারিবারে । 

হেন বজ লয়্যা যাহ দিলাম তোমারে | 

ইহায় করিবে তুমি বৈরী নিবারণ । 
না বুঝিয়! আমায় এড়িলা অকারণ ॥ 

প্রভুর বচনে লাজ পায়্যা জুরেশ্বর । 

বলিতে লাগিল তবে বিনয় বিস্তর ॥ 
তুমি নর আমি ইন্দ্র যে বলিল বচন। 
অতিশয় মোরে আরো কলে বিডম্বন রা একো ঘরে একো জনে, খৃইরা ত কৃ 

তুমি ভগবান হেন জানি ভালমতে। . 
নুক্করূপে নাহি বুঝ হেন লয় চিতে 
যে হয় সে হয় গোসাঞ্ বিচারে বিফল ॥. 

প্রবৃত্তি কারণে তুমি এই স্থনিশ্চল ॥ 
জগত লন্তাপহারী টদবকীনন্দন । 

রূপে গুণে অন্পাঁম হ্বীমধুহ্দন ॥ 
সুখে পারিজাত লয়্যা যাহ দ্বারকান্ব। 

না করিবে ক্রোধ মোরে তুমি কপাময় ॥ 
এত বলি ইন্দ্র সিক্ধ গন্ধবর্বসহিত। 

করিল প্রতুর পুজা মনের পিরিত ॥ 

হরিতে নরহৃরি লয়্য তরুবর । 

লড়িল আপন পুরে গরুড় উপর ॥ 

ভ্বারক] 'মালিয়! রঙ্গে করি শঙ্খধবনি। 
আনন্দিতে পুর লোক ধার তাহা শুনি ॥ 
প্রিয় সত্যভামার মন্দির উপবনে। 

রুইয়া এঁড়িল! পারিজাত মহাধনে ॥ 
স্বর্গের ভ্রমরগণ আইল ভার সঙ্গে। 
আমোদে উন্মত্ত হুয়্যা সে বুলে রঙ্গে ॥.. 
সিদ্ধ পুরুষ সব ষাঠার চরণে । প্র | 

অবিরত পড়ি ভক্তি ম।নে অস্থুক্ষণে ॥ 
তাহা সনে পুষ্প হেতু যুঝে দেবগণ। 
বড়ই তামস তার করিয়া দর্শন ॥ 

যেই শুনে ভজে এই গোবিন্দ বিজয় । | 

বিবাদ লঙ্ঘির্না সেই আইসে নিজালয় ৪. 
তবে প্রভু গোবিন্দাই গাগা 
সেই কুলবধূ সব বিভার কারণ ॥ 
প্রকার বিশেষে তাহা করিব বত? ্ 

শ্রীকষ্-মঙ্গল দ্বিজ মাধব রর চিত ॥. 

রী রাগ | রা 



২১৬ শীকক-মঙ্গল। 
এ্রকদিন এক ক্ষণ, অধিবাস ভিন্ন ভিন্ন, বাহিরে থাকিয়া হরি আঁইসে যবে ঘরে। 

নৃত্যগীত আনন্দ প্রচুরে তথনে আসন লয়্য/ যোগাই আদরে ॥ 
যোল সহশ্র-বর নারী, বিভাকরে একা! হরি, | আসনে বসায়! তার পাখালেন পা। 

ষোড়শ সহজ তনু ধরি। তান্ুল-চন্দন-মাল্য দিয়া করেন বা॥ 
সং এ ক যথাকালে করই অভ্যঙ্গ উদ্বর্তন। 

নানা মণি অভরণ, বরবধূ বিভূষণ, নান ভোজন লয়্যা পদ-সংবাঞন ॥ 

পিবাবস্ত্র মালা চন্দন। কে না নিরীক্ষণ বেশ করে নারী যত। 

কথোপকথনে প্রভু ক্রীড়া অবিরত ॥ 
রজনী অনঙ্গরঙ্গ হ।স পরিহাসে ॥ 

কহিব কতেক আর যতেক বিলাসে 

যেই জন শুনে এই কৃষ্ণের বিহার । 

পরম সম্পূর্ণ রস বাড়য় তাহার ॥ 

শুন শুন অরে ভাই হয়া একচিত । 

শ্রীব.1-.*ন ছ্বজ মাধব রচিত॥ 

সকল রাজার কন্তা, প্রধানে রুক্মিণী ধন্তা, 

অতিশয় তাহার করণ ॥ 

বহৃদেৰ দৈবকী, বলদেব কোৌতুকী, 
না জানি যাইব কোন গৃহে। 

চাহিন| ত চাদ মুখ, দেখিতে না রহে ছুখ, 
| স্মরণ ন৷ রহে নিজ দেহে। 
থাগত কুলাচার, পুরোহিত অন্ুসার, 

সান দান করিয়া হরিষে। 

টিখ-সিদ্ধু বনমালী, বঞ্চিলা বিবাহ কেলি, 
দ্বিজ মাধব রস ভাষে। 

শ্ীকষ্__রুক্ণী সংবাদ । 

ৃ 

| বড়ারী রাঁগ। 

_._ এক দিন হরি, দ্বারক! নগরী, 

আছয়ে আপন পুরে । 

পয়ার। রত্র-মন্দির, স্থন্দর প্রাচীর, 

এইরূপে দামোদর সভাকার সঙ্গে । চড়া উড়ে বহু দূরে ॥ 

গৃহস্থ আচার বধূ বঞ্চে নানা রঙে ॥ চারু চন্ত্রাতপ, লম্বে পাট থোপ, 

[ভাক।র পাশে আছে এক নারায়ণ । মণিময় মুকুতার ফলে। 

ভিন্ন ভিন্ন মন্দিরে নিবসে জনে জন ॥ চার্দের কিরণ, অতি স্থশোভন, 

মার গৃহে আছে স্বামী সভে হেন জানি । আগত গবাক্ষ জালে ॥ 
ভার সমান ভাব করেন চক্রপাণি ॥ 1 পার্রিজাত বন, অতি অনুপম, 

ূ যেন দশ গৃভী আর করে নিজ কর্মম। বহে মন্দ সমীরণে। 
সেইরূপে গোপীনাথ বঞ্চে নিজ ধর্ম ॥ | অতি মনোহর মধুকর করে গানে ॥ঞ। 
গাইয়া লক্ষ্মীর পতি ভাগ/বতী সব। মণিফল দাম, দোলে অনুপাম, 
ার পাদপদ্স ব্রঙ্গ। না জানে এক লব॥ দীপ জলে মণিময়। 
ক্ষাতে তাহার সেবা! করে অবিরত। ূ অগৌর আমোদ, _ ধৃপের বিনোদ, 

কিতে আপন পাশে দাদী শত শতা? | তার রল্ধে বাহিরার ॥ 



শ্রীকষ্ণ-_-রু 

বিচিত্র পালক্ক, করে ঝকমক, 
সেই প্রসাদের মাঝে । : 

শুভ-শযা পরে, বালিশ বিস্তরে, 
তন্থু তথিপর সাজে | 

স্থথে টাদমুখ শয়ন করি তাঁয়। 

দাসীগণ সেবে ঘন চামর বা 1 ফ। 
বসি বাম পাশে, হাস্ত পরিহাসে, 

আছিলা রুক্সিণী দেবী! 

সথী করে আনি, চাঁমর বিঅনী, 
রঙ্গে পতিবর সেবি ॥ 

রত্র-কুণ্ডল-ধর, বিচিত্র সোণার, 

বাজন কঙ্কণ করে । 

ভাব ভাব যৃত, 

চলে আবৃত উদরে ॥ 

দেখিয়া যাদবানন্দ প্রাণের ছুল্পভ নারী। 

হাসিয়া সঘন তবে পরিহাস করি 

€ন স্থবদনি, বৃুপতি-নন্দিনি, 
| তুমি নারী অনুপমা । 

 তেজি শিশুপাল, আদি ভূপজাল, 

কি হেতু বরিলে আঁমা ॥ 
লাকপাঁলসম . টৈভব উত্তম, 

মহাকুল মহাশুরে। 
পে গুণে শীলে, প্রবীণ অখিলে, 

ভক্ত মাগে! আনি পুরে ॥ 

বাপ ভাইর বাণী, ফেলিয়া! আপনি, 
আইলে আপন ইচ্ছা । 

শারলে বতনে, আমা একমনে, 

" যৌবন করিলে মিছ! ॥ 

কুচ অদ্দৃত, 

কেবল রান্দার ভীতি । 
'নদ্র শরণ, নাঁছি হৃপাসন, 

বলবানে দ্বেষ মতি ॥ : 

ঝিপী সংবাদি। ২১৭ 

। কর্ম 'অলৌকিক, ধন্ম নাহি ধিক, 
অর্থন্থখ সব্বদায়। 

হয় প্রিজজন, 

ধনী না ভজে আমায় ॥ 

হেন বর তুমি বরিলে কাঠাঁর যুকতি। 

বড়ই সন্তাপ পাইবে না চিন্তিলে মতি ॥ ঞ্ু। 
বারে বল ধন, হয় শমে সম, 

তাহে হৈল বিভ। মৈত্রী । | 
উত্তমে অধমে, নাহি ঘটে কামে, 

কহিল রাজন পুত্র ॥ | 

নাহি জানি তুমি, আমা কৈলে স্বামী, 

সকল গুণে বিহীন । | 

বুঝিয়া এখন, তজ অন্য জন, 
সদৃশ ক্ষত্র প্রবীণ ॥ 

না কর বিলম্ব বাও ত যৌবনকালে। 
এহ পর ছুই তবে সে পাইবা ভালে ॥ফ। 

জরাসন্ধ শান, রুঝ্সিণী শিশুপ।ল, 

আমার পরম বৈরী । 

তার দর্প চুর, করিতে এথায়, 

আনিল তোমায় হরি ॥ রি 

স্রী-পুত্র-ধনে, আঁম। লাহি মানে, 
আম উদাসীন জন। .ম. 

নিজ লাভে ঘন, হই পরিপূর্ণ, 
আরকি করিব কোন ॥ 

এতেক বলিয়া রহিল! রসিক রায়। 

শুনিয় কল্সিণী বড় চিন্তা মনে পায় ॥ গ্া1 

] 

ূ তেঞ্ি? আকিঞ্চন, 

[ 
ণ 

| 

র 
| 
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] 
1 

হৈল বড় ভয়, প্রাণ স্থির নয়, 
আখি বি পড়ে পানী। 

মোহরে একা সত 

নাহি বলে হেনবাণী॥ | 
পদ্দ-নথে ক্ষিতি, লিখে একমতি, 

| 

অশ্রু পুরে পর়োঁধরে | -. 



১৮ | 

হয়া অধোমুখী, 
বদনে বোল না স্ফুরে ॥ 

_ খশিয়া পড়িল হাতের চাঁমর মহ্হী। 
নিজ কলেবর বলয়! ভূজে না হই ॥ ধ্রু॥ 

ক্ষেণেক রহিয়া, মুরুছ। পাইয়া, 
শরীর লোটার ক্ষিতি । 

সেই সমীরণে, রস্তার পুনে, 
কেশ-বেশ ভিন্ন রীতি ॥ 

দেখি সদাননা, প্রি! প্রেমে জন্ধ, 
অতি সকরুণ মন । | 

চতুভ জ হ্যা, পালস্ক ছাড়িয়া, 
ধরি তুলল তখন। 

ছুই করে ধরি লইয়া পরম সুখে । 

ছুই করে কেশ বান্ধি মাজিল মুখে ॥ 

লোঁচন যুগলে, মুছিল সলিলে, 

তপত বক্ষজ ভারে। 

ঘড় আলঙ্গন, দিলা স্মেরানন, 

শাস্তকরে কপাসারে | 

প্রণয় বচন, বলি একমন, 

*গে! ভীম্মকক্ত ত1। 

মিছ ছি রোষ, নাহি দিহ দোষ, 

জানি তুমি আমা গতা ॥ 
তোমার বচন শুনিতে পরম ইচ্ছা । 
তেঞি মিছ! রসে বলিল এ সব মিছা ॥ ফ্ু॥ 
প্রেমে কোপ মুখ, দেখিতে কৌতুক, 

স্ষ,রিত বিশ্ব অধর। 
খসরুণ অপাজ, কটাক্ষ পতঙ্গ, 

স্ন্বরী ভ্রুকুটি শর ॥ 
ধরি গৃহ ভাব, করি এই লাভ. 

যে জন রসিক হয়। 

সসমণী বসিয়া, নানা রীতে লয়্যা, 

রঙ্গে করে কালক্ষয় ॥ 

আছে মনে]ছুখী, ভৌল না! বুঝিম্না ছুখ প।ইলে অকারণ। 
জানিহ তোমারে আমি বড় প্রিয় মন ॥ প্র & 

জানিল রুঝ্সিগী, পরিহাস বানী, 
প্রভু মোরে কপাময়। | 

হরিষ প্রচুর, হখ করি দুর, 
প্রিয়া পরিত্যাগ ভয় ॥ 

যতেক বচন, বৈলা নারায়ণ, 
আত্মনিন্দ৷ পুরঃসর। 

ভাসি আড় মুখী, প্রভু মুখ দেখি, 
স্থাপে তাহা ঘঁচ তর ॥ 

দ্বিজ মাধবের বচন অমিয়া রস। 

যেই শুনে ভণে তার তিন লোক বশ ॥ 

পরার । 

শুন শুন প্রাণনাথ কমললোচন। 

আমি তোম| সম নহি যে বল! বচন ॥ 

সেই সত্য হয় ইহা সবে জানি তালে। 
নিজ মহিমায় তুমি পুর্ণ সর্ব কালে 
বিষয় সেবিত আমি হই অল্পমতি। 
তেকারণে তুমি মোর তুল্য নহ পতি ॥ 
যে বলিলে রাজভয়ে সমুদ্র আশ্রয়। 
সেহ বোল মিছ! নহে জানি সুনিশ্চয় ॥ 

সত্ব রজ তম তিন গুণে শঙ্কা পাই। 
আত্মারপে আপনি সমুদ্র জলশায়ী ॥ 

বলবান করে দ্বেষ সেহ বোল সাম্স ॥ 

ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গে গন্ধ সর্ববদায় ॥ 
ত্যক্ত নৃপাসন তুমি সেহ বোল হুয়। 

আছুক আনের কাজ ভূত্যে নাহি লয় & 

অলৌকিক বাক্য বল সেহ পথ মানি ৷ 
ষার পদ মকরন্দ পাক্ক্যা সর্ব মুনি ॥ 

বড়ই নিষু্ট কমন করে অচ্ক্ষণ। 

কেমনে জানিব তাহা নয়পশুগণ 



2.০ 

হেন মহাশয় তুমি কর কোন রীতি। 
তিলেক বুঝিতে তাহা কে ধরে শকতি ॥ 

ষেবা হয় বিচক্ষণ করে অনুমান | 

তেঞ্ি" অলৌকিক রূপ বিচারে প্রমাণ | 

অকিঞ্চন রূপ তুমি তার অর্থ কহি। 
তোমা ব্যতিরেকে আর সার কেহমাহি॥ 

চারি পুরুষার্থ ফল ভূমি সে আনন্দ । 

ন| লয় বিষন্বী তোম! ধনমদে অন্ধ | 

না ভজে চরণ তার জনম বিফল । 

যেবা জন হয় ধীর ছাড়িয়া সকল। 

নিরবধি ধরে আশ ওপদ-পক্কজে। 

সেই সে উচিত হয় তোমার সহজে ॥ 

তেঞ্ি অকিঞ্চন ওই সব বোল হৈল। 
ষতষত কহিলে গোসাঞ্ঞ কিছু মিছে নৈল। 
অখিল ঈশ্বর ভূমি কৃপার সাগর । 

নিজ পদদায়ী তুমি রসিক নাগর ॥ 
জানিয়। পরম তত্ব বরিলু' তোমায় । 
তেঞ্ি' হর ইন্তর ব্রহ্মা আর কেহ নয়॥ 
এবে এক বচর্ন বলিলা গুণমণি! 

সহিতে নারিয়া তাহ! বিদরে পরাণী 

ধ্চক টক্কার মাত্র খেদাড়িয়া যাছে। 
সিংহপরাক্রমে জিনি আনিলে আমাএ 1 

তাসভার ভয়ে কৈলা সমুদ্রশরণ। 
কেমনে ভাণ্তিবে আমা নহি অন্ধজন ॥ 

পুরবে আছিল রাঁজ। মান্ধাতা আদি। 
হুপতি-মুকুটমণি ত্রিভ্বনবাদী ॥ 
সেই সব মহাজন ছাড়ি এক কার্য 
অরণ্যে প্রবেশ করি সাধে ভবকার্ধ্য ॥ 

সভার ছললভ তোমা পায়্যা ভাগ্যবশে। 
অন্যবর বনিবারে কেব! অভিলাধে ॥ 
কত কত ফাল তপ করিল প্রচুর ॥ 

০ থে না 

ঙ নখ ি, রব. নই ১৯৮ টা 
৯! 

ভজিনু চন তিন তা
প নিলা করবেন: রি 1 

জন্মে জনমে উই ব-বহ্্পা 
বেদের বচন যেন নছে আন ভ্রম । 

সেই ক্কপা কর মোরে 
পুরুষ-উত্তম ॥ 

যেই যেই নাছি শুনে তো
মার কখন। 

বিধি শিব সভা গীঁত জমৃতের কপ॥ 

সেই বর হুউ সিয়া আম! সভাকারে । 

তার উপদেশ তুমি কহিল
ে আমারে ॥- 

খগ-বৃষ-অশ্ব আদি বনপঞ্ড হয়া । 

ছুত্যরূপে বঞ্চি গৃহে রমণী হইয়া 
॥ 

রক্ত মাংস হাড় চশ্ম-রচিত
 শরীর । 

কাট বিষঠার পুর্ণ 
বা পিত নীর 

॥ 
জীবন দশায় 

মৃত স্বরূপ মান
ব । 

কাস্ত-বুদ্ধ্যা নাহি 
ভজে অবুধিনী চর 

না জানে তোমার পদমকরন্দ-গন্ধ। 

অবিরত আসিয়া সে পায়
 ভববন্ধ ॥ 

এই মোরে প্রসাদ করিবে মহাভাগ 1 

নিরবধি তব পদে রক
 অনুরাগ ॥ 

রমণীর নিবেদন শুনিয়া গোপাল । 

বলিতে লাঙ্গিলা তবে বড়ই রসাল & 

শুন মতি পতিব্রতা সানন্দিত মন 

তোমার বচন
ামৃত শ্রবণ কারণ 

॥ 

পরিহাস করিল জানিহ 
স্বনিশ্চিত। 

যতবা কামন! 
তুমি কর নার

ী 

| সেই সব তোমারে হইবে নিরস্তর | 

একান্ত ভকত তুমি জানিব অস্তর ॥ 

বিষেশ প্রকারে আদি চালিয়া বুঝিল। 
তবু কোনরূপে আঁজ ঘাটি না পাইল 
দম্পতির ভাবে ভে যেই যেই জন । 

যেই ব! তপন্তা যেবা ব্রচ্গচধ্যধন ॥ 

মারা মোহিত সেই কাই বরাবরে &. 



পাইয়া বিষয় জুখ ভূজে কথোকাল। 

অবশেষে চিরদিন নরক বিশাল ॥ 

এড়িয়া সে সব তুমি লৈলা পদমধু । 
_€তামা হেন ঘরে মোর নাহি আর বধু $ 

আজি কি জানিব জানি পুর্বাপর হৈতে। 
যবে দ্বিজদূত পাঠাইলে আম! নিতে ॥ 

_ সমরেতে দেখিয়া ভাইর অপমান । 
মনের সম্ভাপ না পালা একধান ॥ 

পাশার ক্রীড়াঁয় যবে খেলে হলী বীর । 

সেহ বেলা তিল এক নহিলে অস্থির ॥ 

আজি বা যতেক বৈল বিরূপ বচন। 

তাহে না পাইল! ছঃখ বড় দু মন ॥ 

তুমি সে বিভার যোগ্য রমণী আমার | 

স্বরূপ কহিল নাহি বিকট বেভার ॥ 

 এরতেক বচনে প্রভু তৃষিয়! কক্সিণী । 
করিল স্গূুরতি কেলি দেব শিরোমণি ॥ 

রুক্সিণী-প্রধান আদি মুখ্য অষ্টনারী | 

আর ষোল সহঅ্র আনিল ভৌম মারি ॥ 
ত1 সভার গর্ভে পুত্র জন্মায় শ্রীহন্লি । 
আপন সমান একোঁজনে দশ করি 1 

তার মধ্যে আগু সে যে প্রধান অষ্টরাণী। 

তার মধ্যে রুক্সিণী সভার অগ্রে গনি ॥ 

অস্টমহিষীর পুক্রগণ। 

প্রথমে প্রদ্ামবীর অভিনব কৃষ্ণ । 
তাহার কনিষ্ঠ আর জন্মে চারুদেষ | 
তৃতীয় সুদেষ্ণ দিরা চাঁরু দেহ বৈল। 
পঞ্চমে সুচারু ষষ্ঠে চারুগুপ্ত হৈল ॥ 
ভদ্রচারু সাতে চন্দ্রচারু সে অষ্টমে । 
নবমে বিচার চারু কহিল দশমে ॥ 

*. শি 

২ িশিপাশাাপী পি াপিসীাশিশিীি স্পস্ট 

স্পা পিসপশসপিপী 

ষ 

পিপিপি পলা টিপি টোপ 

রুক্মিণীর পুত্র হৈল এই দশজন । . 
ূ এবে সতাভামাঁর পুত্র করিব গণন | 

ৰ ভানু স্থভান্ স্বর্ভান্থ এই তিন ভৈল। 

৷ চতুর্থে প্রভু ভান্ুমান পঞ্চে বৈল 

চক্রভানু বৃহদ্ভানু অতি ভানু যাহে। 

| বিভান্ু নবম প্রতিভা দশ হএ॥ 

1 সতাভাম1র পুত্র বৈল এই দশজন। 

এবে জান্ববতীর পুত্র করিব গণন ॥ 

সাম্ব মিত্র পুরুজিৎ চতুর্ধে শতজিৎ। 
পঞ্চমে সহজ্রজিৎ ষষ্ঠে বিজন্ব কথিত ॥ 

সপুতমেতে চিত্রকে ভু অষ্টমে বস্থমান । 
নবমে দ্রবিণ ক্রুতু সর্ব পাঁছুআন ॥ 

এবে নগ্রজিতার পুত্র করিব গণন। 

বীরচন্দ্র অশ্সেন এই তিন জন ॥ 

চতুর্থে চিত্রগ্ড বেগবান্ বুষ আম। 

শঙ্কু অইমে বস কুস্তী দশন।ম॥ 

এখন কালিন্দী পুত্র করিব গণন । 

শুক কবি বৃষ বীর ম্বাহু পঞ্চম ॥ 

ছয় সাত ভদ্র একল শাস্তি অস্ুমে । 
নবমে ত পুর্ণমাস সোমক দশমে ॥ 

কালিন্দীর পুত্র হয় এই দশজন । 
লক্ষমণার পুত্র এবে করিব গণন ॥ 

প্রথম প্রঘোষ ছুএ হয় গোত্রবান্। 

তিনে সিংহ বল চারি প্রবল পঞ্চম ॥ 

যষ্ঠে ত উদ্ধগ সাতে হয় মহাশক্তি। 

' আটে দহ নএ ওজ দশে অপরাজিতি ॥ 

লল্মণার দশ পুত্র করিল গণন। 

মিগ্রবিন্দ! পুত্র কথা! করহ শ্রবণ ॥ *' 

প্রথমে জন্মিল বুক হর্ষ সে দ্বিতীয়ে । 
। তৃতীয়ে অনিল গৃধ, চতুর্থে সে হয়ে ॥ 

পঞ্চমে বহ্বানন অনাদ ষ্ঠ গণি । 

সপ্তমে মহাংশ পবন অআষ্টমে বাখামি & 

পপ পদ 

শত শাসিিশ পপাস্পীরীপ ৩ পিশীসপীপাসপীপী ০ পপ শিপ শীট পিল পিপাসা 
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পপি পাপী পীপপল পপ 



সপ 

- আদোীর পরযাছ। 

নবমে জন্মিল বন্ধি ক্ষুধি সেদশম ৭ 

মিজবিন্দ। পুত্রের এই শুন ক্রম ॥ 

ভদ্রার দশ পুত্র কহি বিবরণ । 
গ্রামজিৎনাম হৈল প্রথম নন্দন ॥ 

দুএ বুহৎসেন তিনে শুর প্রহরণ । 

চারি পাঁচে অরিজিৎ কহিল কথন ॥ 

বষ্ঠে জয় সপ্তমে হ্থভদ্র রামাষ্টমে | 

নবমেতে আয়ু জান সত্যক দশমে। 
'আর যোলসহত্র যে আছে রমণী । 

তার মধ্যে প্রধ/নে রোহিণী আগু গণি ॥ 

দীপ্তিমান তাতণ্ড আদি দশ স্থত। 

জন্মিল তাহার গর্ভে অতি অদ্ভূত ॥ 

সংক্ষেপে কহিল নাম লৈব কত কত। 

দশ করি একে একে হৈল শত শত॥ 

এখন পৌত্রের কিছু করিব রচন। 

প্রহ্যয়নের পুত্র অনিরুদ্ধ মহাজন ॥ 

বুক্পীর কুমারী রুজ্সবতীর উদরে। 

লভিল জনম তিহ বাপের সোসরে ॥ 

কত ব৷ বলির্জীর পারি গুটি গুটি। 
জন্মিল অপার পুত্র পৌত্র কোটী কোটা ॥ 

কষে বিপক্ষ রুল্মী জানে সর্বজন । 
তবু তার পুত্রে কন্ঠ! দিল যে কারণ ॥ 

" ভার বিবরণ লোক শুন একমনে |, 

- ক্ুব্সিণী ভগিনী বাক্য না যার খগ্ডনে। 

কেবল পিরিতি লাগি ভগিনীর তবে। 

নিজ পুরে আনি স্ুত৷ দিলা ্তয়স্বরে ॥ 

পরমনুন্দরী কন্তা সেই রুষ্পবতী। 
অন্ত ৰর এড়ি রুষ্ণ সুখে বরে পতি ॥ 

তাহ! দেখি নৃপচক্র পাইল বড় ক্রোধে। 

আনিতে রমনীরত্ব কর্সিল রোধে & 
একেল৷ প্রস্থ রথে জিনিয়া] বরে । 

এইরূপে কন্তা বিভা! হইল তথায় ।- : - 
আর কিছু বলি এবে আপন ইচ্ছায় । 

রুষ্সিণীর কন্তা ছেল নাম চারুমতী। 

বিবাহসময় তার জানি ষছপতি ॥ 

| ক্ধপমালী মালী নামে কৃতবন্দার কুমার । 

তারে কন্ত! ধিভা দিল আনন্দ অপার |. 

| তবে আর বিবরণ কহিব হরিষে। 

একমনে গুনহ যে ধর পসলেশে ॥ 

রুক্পীর পৌত্রী এক নামে স্থবচন!।, 
অভিনব চন্ত্রমুখী কুরজনয়ন! ॥ 
ভগিনী যতনে পত্র অনিরুদ্ধে। 

প্রদান করিল তাহা জানি বিরোধে. 

নাতির বিভায় অতি হ্রধিত মন।' 

রাম কৃষ্ণ কল্পসিণী চলিল! তিনজন ॥! 

তাহার সংহতি জা রথ গ্সথতি।: 
সাজিয়া চলিল বড় বড় যোধপতি ॥ ৃ 

আসিয়া মিলিল! সেই ভোজ কট পুরে ॥ 
বৃতাগীত কোলাহল বাজনা গ্রচুরে ॥. 
বিভা করাইল অনিরুদ্ধ মহাবলে।' 

লোচনা হুম্দরী কুলাচার কুতৃহলে ॥ 
সেইত উৎসবকালে সে সব নৃপতি। 

কৌতুকে রুক্ধীরে হেন দিলেন বৃগতি& 
প্রবীণ বিপক্ষ রাম না পারিৰ বলে। 

প্রকারে জিনিব পাশ! খেলাবার ছকে 1 

আছিল গোপের মেলে রাখিত গোধন |: 

কেমনে জানিব পাশা নৃপতি করণ । 
হারিবেক ঢালে ঢালে পাইবেক লাজ ॥ 

গ্বেখিবেক সর্ধলোকে এই বড় কাজ 

এ কথা শুনিয়া রু্জী পাইলেক রক্ষে* 

| পাতিল পাশার জী! বলদেৰ লক্ষে ॥ 



তবে সহশ্রেক পড় ফৈল হুলধ। 
সে ঢালে জিনে কুষ্ত্ী বড়ই সত্বর ॥ 
অযুতেক পাড় তবে থুইল মহাঁশয়। 
এসেহুবার জিনিলেক ভীদ্মক-তনয়॥ 
“তা দেখির! দস্তবক্র মেলিলা দশন। 

'বলতগ্রে উপহাস করে ঘনেঘন ॥ 

শুনিয়া! ন! শুনি তাহা রুক্মিণীর কৃত । 

তবে লক্ষ পাড় বল করিল অযৃত ॥ 

এ€খেলিতে খেলিতে তাহা জ্রিনে হুলাযুধ । 
কল! কুচ করে রুল্পী বড়ই অবুধ ॥ 

'সুখ্রিঃ দ্লিনিরাছে! পাড় বলে হুষ্টমন। 
তাহা দেখি রক্ততআ্আাখি রেবতীরমণ ॥ 

'পুর্ণমাসীদিনে যেন উথলে সাগর । 
সেইরূপে কাপে তার সর্বকলেবর ॥ 
এক অর্ধ, প্বাড় করিল বিদ্যমান । 

অবশেষে জিনি রাম ধঙ্ের প্রমাণ ॥ 

তবু রুল্পী বলে মোর জয় হয় রণে। 

হয় নয় বলিবেক এই নুপগণে ॥ 

হেনকালে আকাশে হইল দৈধবাণী। 

এ পাড় জিনিয়াছেন রাম শিরোমণি ॥ 

ব্রাজা সব বলে শুন ভীম্মকতনয় । 

পাশার সাক্ষী না মানিহ আম! সভাকায় ॥ 

আপনার মুখে ন। মানিহ পরাভব। 
. “কন্দল করিয়া জিনিব আমি সব॥ 

এ বোল শুনিয়া রুঝ্স: বলে ঘনেঘন। 

আমি জিনিয়াছি পাড়ি মিছ! ও বচন ॥ 

সুমি সব গোআলা অরণ্য মধ্যে বাস। 
“কেমনে দিনিবে পাশ। রাজার বিলাস ॥ 

'অধিকে নৃপতি সব হালে চাঁরিভিত। 

ঝুপিয়া উঠিল! রাম স্থির নহে চিত ॥ - 

স্আছিল পরিঘ গোটা! লইয়া সত্বর.। 
আঁরিল একই বাড়ী মাথার উপর... 

শী শাশিপীপী শিশাশীশ সপোন পাাাপপসপাপপা 

মরিয়া! পড়িল রুঝ্পী সভায় ভিতয়। 

তবে দস্তবক্র প্রতি কষিল! সন্বর ॥ 

বিপক্ষ হইয়! সেই ধার্যা দিল রড়। 
হেলায় ধরিল দশ পদের ভিতর ॥ 

চড়ায়া! পাড়িল তার সকল দশন। 
যাহা মেলি উপহাস কৈল ঘনে ঘন ॥ 
আগে যত বথায় আছিল নৃপগণ। 
তাহ!র উপরে করে ক্রোধে প্রহরণ ॥ 

কারে। হাত ভাঙ্গি গেল কার গেল পা। 

কারে! মুণ্ড খণ্ডথণ্ড রক্তময় গা ॥ 

পলাইয়' যায় তার1 লইয়া পরাণ । 
ক্রন্দন উঠিল পুরে নাহি পরিমাণ ॥ 

শালার নিধন দেখি প্রিয় যুরহর। 

তাল মন্দ কারো কিছু না দিলা উত্তর ॥ 
বীর বলরাম স্নেহ ভয় ভঙ্গ ধরি। 

মনে মনে জানিয়! থাকিল মৌন করি ॥ 
তবে নববধূ লয্ন্যা আসি নিজপুরে । 
সাধিয়া আপন কাজ নিজপরিকরে ॥ 

এবে আমি বাণযুদ্ধ রচিব রী | 

ষে হয় রসিক রসে পুরুক অন্তর ॥ 

৷ শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত। 

: 
| 
] 

ূ 

র | বলি নামে মহারাজা, 

টি. রি ন মহাদেবে, 

 শ্রীক্ষষঞ্ণচমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

উধা-হরণ । 

পঠমপ্ররী রাগ। 

ভ্রিভূবনে তার পুজা, 

তাহার তনয় একশত । 

:ধবাগ নামে সর্বজোষ্ঠ। ূপে গুণে বীরশ্রেষ্ঠ, 

সহস্রেক ত পরিমিত ॥ 
 পন্ধম যতনে লে্চে 

ব ্য বিবিধ বিধাসে ২ 8. 



ুষট হয়্যা গৌরীনাখ, টৈল ভারে একবাত, 
| " বর যাগ কাত প্রদানে ॥ 
গ্ততি করে নিবস্তর, নিজ পাশে পায়ন্যা হর, 
"শুন যহেস্বর লোকগুরু | 

ছুমি গিরিহ্ত্্পতি, তব পদে করে নতি, 
| অখিল কামদ কলতরু। রর 

আপনি সহত্র কর, দিলা মোরে খরতর, 
-বহিতে হইল গুরুভার। 

_ এ ত্রিতৃবনে স্তির, ন! পাঁও সমান বীর, 

যুঝিবারে তোমা! বিনা আর ॥ 

লভিঙ্গু ত এক দিনে যুঝিতে দিগ্গজসনে, 

ডে পলাইল সেহ সব। 
পর্বত করিয়া চুর,  আইঙ্গু আপনপুর, 

কোথাও ন! পা লু সুখলব॥ 

শুনি তার এত বাণী, ক্রোধে বলেন শুলপাণি 
শুন শুন আরে মৃঢ়তম । 

যবে তোর রথ মাঝে-ভাঙ্গিয়া পড়িবে ধবজে, 

তবে বীর পাইবে আম! সম ॥ 

দিবে যুদ্ধ পর্ণ, | 

কহিল তোমারে এই সার। 

হুরসম্বিধান পায়্যা, গৃহে আইল হষ্ট হয়া 
বল দর্পে না করে বিচাঁর ॥ 

মনে মনে দেই ভাবে, সেই বীর পাৰ কবে, 

কে মোর সহিব মহামার। | 

উ নামে তার.কন্তা, আছয়ে বড়ই ধন্যা, 

রূপেগুণে বর জোকসার ॥ 

্বষ্টে অনিরুদ্ধ সঙ্গে, 

চিআই্া নাহি দেখে তার। 

দ্বিজ মাধবের বাণী, 

হইবে দরপ হীন, 

শূঙ্গার তুঞ্জিল রঙ্গে; | 

বিরহে আকুল ধনী, | 
বট পড়ি মোহ যায়। ই পারি 

মা ডং [শ্বপনে ০৪ গা ৯ এক-পুরজ খর 

চন ও 

মদনের পুত্র সেই জনিরুদ্ধ বীর । 
ন্তিভূবনে মন্গোহর হ্ন্দর শরীর ৪ 
স্বপ্নে তার সহিত তুজিত্ব৷ রতি-নুখ। 
চিআইয়া নাহি দেখে পাইল বড় ছখ ৪. 
সহচরীগণ সঙ্গে আছিল শুইয়া । 

আচঘিতে উঠে কন্তা বিহ্বল হইয়া ॥ : 
হাহাকার বিলাপ করয়ে খধনেধন। 

কোথারে চলিল! কান্ত দিয়া দরশন ॥ 

সথীগণ লঙ্জাহেতু কান্দে ধীরে ধীরে ॥ 
নয়নে সলিলধার তিতে পয়োধরে ৪. 

তাহা শুনি চিত্রলেখ। কুস্তাণ্ডের বি। 
জিজ্ঞাসিল তারে কথা কহ সথি কি ॥ 

এ হাসিয়া হাসিয়া মন করে পরিহাস ।। 
পতি অন্বেষণ করি বুঝার প্রকাশ ॥ 
এহেন বয়স তবু নাহি বিভা হয়। 
কত না মদনজবালা সহিবেক গান ॥ 

কিব। মনোরথ থাকে কহিবে আমারে ॥ 

অচিরাত তাহ! আমি করিব তোমায়ে &. 

না বুবিয়া পরিহাস করিল নিশ্চয় 
এবোল শুনিয়া! সী কহে সবিনয় ॥ 

শুন শুন অরে ভাই হয্যা একচিত। . 
শ্ীকফচমঙ্গল ছ্বিজ মাধব-রচিত & .. 

স্টাম এহন রি 

মী মনোহর, খিল বী 
নিন অগোচর 4. 

সথি হে এ হথ কহ না ধার) 



২৪. _ শ্রীরুষ্-মঙ্গল। 

ন্সের চন্দ্রানন, কমল লোচন, 

ূ পীতবাস পরিধান 1 
স্বপনে মেঙ্গি' মোরে, সঘন স্থরতি চো 

. করিল আলিঙ্গন দান। 

. খঅবরমধু পানে, জুড়াই অবসানে, 

_.. মজাই শোৌকসাগরে | 

হল দুরতর, সেই স্বামিবর, 
নারিব তনু বাখিবারে ॥ 

যদি মোরে থাকে দয়া, রাখিবে সখি কায়া, 

করহে পুন পিউ দেখা। 

মাধব কহে তত্র, 

' দুঃখিত সথি চিত্রলেখ! | 

পয়ার। 

উষাঁর বচন শুনি বলে চিত্রলেখা। 

না কর সম্তাপ আমি করাইব দেখা ॥ 

এএ তিনভূবন মাঝে আছে যভ জন । 

একে একে সেই সকল করিব লিখন ॥ 

 যেহয় আপন স্বামী লইবে চিনিয় | 

সত্বরে তোমারে তাহা মিলাব আনিয়া ॥ 

এতেক প্রতিজ্ঞ তারে করিল দোপটে। 

_ চিত্রথানি লিথিবারে লাগিল নিকটে ॥ 

প্রথমে লিখন কৈল যত হ্বর্গবাসী। 
বক্ধা বিষণ, মহেশ্বর দিনকর শশী ॥ 
তবে ইন্দর আদি লেখে অষ্টদিকৃ্পাল। 
ক্বাত্তিক গণেশ লেখে অশ্বিনীকুমার ॥ 
দেব ধাধিগণ বত হৈল সঙ্গে সঙ্গে। 

দ্বিতীয়ে গন্ধর্বলোকে লিখে বড় রে ॥ 
ভূততীয়ে সি্ঘলোক লিখে একে একে ॥ 

চতুর্থে চারপলোক লিখিল অনেকে &_ 
পঞ্চদে অগ্সরগণ লিখে জনে জন্গে। 

হবে বিদ্যাধরগণ লিখিল যতনে ॥ 

জানিয়া ভাগবত, 

তপন্বী অবধৃতগ্রণ লিখে পরতেকণ, 
লিখিল স্বর্গের লোক ঞ্জাছিল বতের |. 
পশ্চাতে মূর্ত্যের লোক লিংখ ভাগেভাগ « : 
দৈত্যদানব যক্ষ রাক্ষস পন্নগ ॥ 
অবশেষে মানুষ লিখিল হরধিত। 

| বড় বড় রাজ! লিখে প্রজার সহিত ॥ 
্রাঙ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ত শূদ্র নানাজাতি। 

গৃহস্থ সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ভিন্নরীতি ॥ 

এই সব লিখন করিয়া অংশে অংশে |. 
ভোজ অসুর দিয়! িথে যছুবংশে |. 

তার মধ্যে সার ভাগ লিখিয়! সত্বর। 
তার সৃত বন্থদেব লিখে আগুসার.॥: 

তাঁর পুত্র রামকৃষ্ণ লিখে ছুই ভাই। 

তার পুত্র প্রছ্যয় লিখিয়া দেখাই ॥ 
স্বামীর সমান দেখি স্বরূপ তাহার | 

শ্বশুরগেআনে উষ্বা লজ্জিত অস্তর ॥ 

তার পুত্র অনিরুত্ধ লিখল কৌতুকে । 

দেখিয়া! নৃপাতি কন্তা করে হেট;মুখে ॥ 
লজ্জায় জঈষত হাসি বলে মনে মন্ন। 
গুন শুন আলে! সথি এই সেইজন ॥ 
অধিক শরীর মোর পোড়ে দরশনে ।, 
চিনি এই জন বটে চল অন্বেষণে ॥ 

| পরম যোগিনী সেই সথী চিত্রলেধা। 
জানিল কৃষ্ণের নাতি ক্রাইব দেখা ॥ 
পবন গমনে ধনী লভিল আকাশে । 

কের দ্বারকাপুবী আসিয়া প্রবেশে ৪ 

আপন মন্দিরে চারু থটার উপয়ে । 

শুইয়াছে অনিরুদ্ধ নিদ্রা নির্ভয়ে ॥ 
দেখিয়া! তথাই তাহা কুম্তাগননিনী।, 
যোগবলে হরি লর্ব্যা চলিল তখনি £ 

আনিয়া শোণিতপুরে উবার বাসরে ৰা 

“দেখিয়া শৃঙ্গার চোর বড়ই আদরে & 



“শুন শুন অরে ভাই হ্যা একচিত ) 

বারি ঘি মাবব-রচিত ॥ 

পঠমগ্রী রাগ । 

দেখিয়া কাপ কান্ত, হরিষে না? হুক অস্ত, 

অবিংত হসিতবদনী । 

পুরন গৃঢ়নেহে, 

| সেবন করয়ে প্রিক্ববাণী ॥ 

টব! সদ! খেলাই পতি সঙ্গে । 
চুন্ব আলিঙ্গন রসে, 

স্বরভি বঞ্চই নান! রঙ্গে ॥ 

আপনি ঘনায়া পাশে, পরাই অমূল্য বাসে, 
অঙ্ে অঙ্গে হণি আতরণ । 

সুগন্ধি চন্দন মালা, 

নান! বেশ করাই ভূষণ ॥ 

উষাসুন্দরীর কোলে, অনিরুদ্ধ পড়ে ভোলে, 

পাসরিল দা-বাপের পাশ । 

কিবা রাত্রি কিবা চিন, আনন্দে বিচারহথীন, 

| অহনিশ মদন বিলাস ॥ 

হান্ত পরিহাস ওহে, অবিরত যুহে মুছে, 

শয়ান ভোজন একবাসে। 

বাঁড়িল বড়ই নেহা, এক প্রাণ এক নেহা, 
দ্বিজ মাধব রস তাষে? 

' পারার । 

এইরূপে রাজকছ
া অ নর টব 

শাঁজানে পুরের বেক বঞচে নান
া রঙ্গে ৪ 

পুরুষ-পরশে উষ্! অতিহ্মতি।
 

_ক্থুধলিত কলেধর বিচক্ষণভ
্তি& 

রর জ ক সব দেখি লিন ড়)
 

সন্ত্রম অধিক তাভে, 

পুরই ফৌবনাবেশে, 

সাজাই কামের বাল, 

গুন শুন নৃপবর কহিল নিশ্চলে | 
তোমার কন্তার চেষ্টা নাহি দেখি ভালে ॥ 

কিআর করিব ভয় কহিল সত্বরে । 
পুরুষ বিছুধী ভেল জানিল অন্তরে ॥:. - 

না জানি কেমন রূপে বঞ্চে কার সনে। 

খুইল কলম্ক কুলে কৈল বিজ্ঞাপনে ॥ .. 
শুনয়! হহিতাদোষ শোনিত.নৃপতি 1 . 
অবিলদ্বে অত্যন্তরে ধায়.শীক্গগতি ॥ . 

দেখিল মন্দির মাঝে যদুকুল-শশী। -. 

উষার সহিত পাশক্রীড়ার আছে বসি ॥ 

কামের কুমার সেই অনিরুদ্ধ নাম । 
রূপে গুণে অনুরূপ থিতি অন্থপাম & 

প্রিয় আলিঙ্গনে কুচকুল্কুমরঞ্রিত । 
"1 মধুর মল্লিক! মালা হৃদয়ে লম্বিত $ . 

| রমণীর সুখে থাকিয়া স্বখাসনে ॥ 
] দেখিল বিপক্ষ বাণ প্রবিষ্ট ভুবনে ॥ 

পরম বিশ্মিত হুয়া চাছে ঘনেখন । 

অস্ত্রধারী অস্থুর চারিভিতে জনে জন 8. 
ক্রোধমুখে পরি পায়! বীরবর। : 

উঠিয়া দাগায় যেন যমদগুধর ॥ 
বধিতে বাণের ঠাট ধায় উগ্রমতি ॥. 

প্রতিজ্ঞা ধার যেন গ্ীধরের প্রতি: 

| কারো হাথে কারে মুখে মারি পাঁচ বাঁ ॥ 

পরিঘের ঘায় কেহ ঠায় তেঞে প্রাণ ॥.. 

সহিতে না পারি তার বিষম প্রহার 1. 

| প্রাণ লঙ্কা পলাইয়। যায় অনিবার 8. 
তাহা দেখি কোপে আলে বলিয় নন্দন ।. 

| নাগপাশে অনিরুদ্ধ ঘান্ধিল তখন 8. 
স্বামীর বন্ধনে উষ্া! শোকে টপ 

| বিপাপ করিম! কান্দে পড়িয়া ধররী ৪. 

1 চন গন অরে রি হয্যা, একটি, রঃ 



২২৬. 

উধার বিলাপ | 

| মহখরাট রাগ । 

লকুমীর কলেবর বিলাস নাঁগর। 

(তিল এক নাহি রহ ভু'মর উপর ॥. 

কেমনে সহিবে বন্ধন নাগপাশ । 
১ নর্ষয্যাস বন্ধনে লাড়িতে নার পাশ ॥ 

ধপ্রাণনাথ ভে কি হইল মোবে। 

কার পক্ষ লইব কেক! উদ্ধারে তোমারে ॥ 

দুরন্ত হৃদয় বাপ দন। নাহি মনে। 

কোন্ সুখে রাম্ষিলেক দেখিয়া নয়নে ॥ 

তাঁর কিব! দোষ মোরে বিধি ভেল বাম । 

ভূৰনে চাহিয়া শ্বামী পাইল অনুপাম ॥ 

কেমনে অভাগীমুণ্ি দেখিমু এত খ 1 

কহিভে ভাম্বুল রাগ সুখাউল মুখ ॥ 

এই ত লিখন মোর আছিল কপালে। 

হেন নিধি বিহনে মরিমু হেনকালে ॥ 

যাইত ছুথিনীর তন্ত সেই ভাল হৈত। 

দ্বিজ মাধব কহে ছুথ না করি বার্ণ ॥ 

পয়খর । 

বিলাপ করিয়া উষ কান্দে নিব্স্তর | 

 খ্র্রভূরে বিনাক্যা কান্দে নয়ন অঝর ॥ 

ওথাক় ধণরকাপুরে অনিরুদ্ধ নাই । 

সুরে বান্ধবগণ চাহিয়া বেড়াই ॥ 

নগর চত্বরপুর চাহিল সকল । 

কোৌথাহ না পায়া শোকে হইল বিকল ॥ 

 বন্রদেব দৈবকী বাহিলীগপ্রধান । 

 ক্ুক্সিনী জননী আদি-ষত পুৰীখান | 

উচ্চস্বরে কান্দে মতে হুইয়$ হতাশ । 

এক ছুই গণনে হইল চার মাস ॥ 
হেনকালে নারদ অসিয়া আচম্বিত। 

,ফহিক্বা সকল কথা জন্মাইল গীত 1? 

৫ 

৯৫ আস পপ পরী পি 4৫ পা পপ ক পর পাল এ স্পা আসান সপ 

১ 

টি ০০ সী ৪ শা পপ পাশপিপপীপল ০ পিপি সপ শী উউজপাসি  তপপিশ প এপ পাশপাশি 

পীর -ম্ল ॥ 

শুনিল বাণের পুরে আছে অনিরুদ্ধ । 
সাজ্িয়! লড়িল সভে করিব'রে যুদ্ধ 

প্রথমে লন্ভি্লা রাম কৃষ্ণ ছুই ভাই । 
চতুরঙ্গ দলবল বাদ্যের অস্ত নাই ॥ 

স্বিতীয়ে প্রহ্যন্ম তার পাছে সম্বিধান । 

তবে গদ সারণ সাঁতাকি প্রধান ॥ 

অবশেষে নন্দ উপানন্দ ভদ্র আপি | 

লক্ষ লক্ষ সেনাপতি বড়ই বিবাদ ॥ 

যার অ-ক্ষীহিনী ঠাট যায় এক চাপে। 

1 অতিশরর কোলাহল ব্রিভুবন কাঁপে ॥* 

| অপিয়! শোণিতপুরে বেড়ে চারি দিগে 1 

উদ্ান প্রাচীর ঘর অবিচারে ভাঙ্গে ॥ 

দেখিল বাণের পুরে পড়ল প্রলয় ॥ 

ভকত বৎসল শব হই 1 সদয় ॥ 

কষ্েের যতেক টন তত সৈন্থ লৈয়্যা 

কাত্তিক গণেশ ছুই সংহতি করিয়া ॥ 
বরপুত্র বাণের করিতে পরিজ্ঞাপ । 

বলছে চড়িয়া কোপে করিলা পয়াপ ॥&. 

সত্বতর আসিয়া লইল গো বন্দে লাগ । 

রুূধি তার সনে যুদ্ধ দিলা মহাভাগ ॥ 

ছুই ঠাটে হুড়"হুড়ি বাজিল অতুল । 

ধর মার নাদ হৈল বড়ই তুমুল? 

গোবিন্দ শক্করে রণ বাজে আগুয়ান ॥ 

প্রহ্যয় কাণ্তিকে ঘুন্ধ তার পাছুঙ্গান ॥ 

কৃম্তাগ্ড সপ্তকর্ণে রণ লাগল 'আনঠ | 
গ্রণেশ সংহতি রণে পশি”1 বলাই ॥ 

সান্বের সভিত বুঝেেবাণের কুমাক ॥ 

সাত্যকির সনে ঝ্ণ আপনি জুর্ধার ॥ 

আন্যান্ট সংগ্রাম জয় অভিলাষে। 

সভাবে অধিক বাঁর নূন্দের হনিবাজে । 

শুন শুন অরে ভাই হয়া একচিত । 

শ্রীকষ্চ-মজল দিলু াঁধব-রচিত & 

কপি সপস্পীল 



বাঁণরাজার সহ হত্ত কর্তদ। ২২ 

পূরবী রাগ । মেব-অন্্র অগ্নি অস্ত্র এড়ে যছুরায়ে । 
কটিতটে বেড়ি ধটা, মুডে পাঁগ লটপটা, : সবে শূল আছে শিব তুলি লৈল বাছে। 

তাণ্ে উড়ে টসকানা চত্ত। শূলার্পেণ মহানেব বিদ্ধিবার আশে। 
ক্ষুর এড়ি নরহরি সেই অস্ত্র নাশে। 
টুটল সকল অন্তর শূন্য হৈল কর। 

পশ্ুপতি স'হতি, গোপাল । ৷ তবে হরে মোহন করিল গদাধর ॥ 
রঙ্গে রঙ্গে সমর বিহার | কেহ মরি গেঙা কেহ পলাইগা যায়। 

অলগন বলয়া করে, গলে মণিহার দোলে, ূ 

| 

ৰ 
বেরে বেরে কেরে কেরে, মার মার টার, হাঁগিল মহেশ হৈল গোবিন্দ-বিজ্য় | 

ূ 

ূ 
ূ 

রুণু ঝুণু চরণে নুপুর ॥ 

প্রহ্যয় কাণ্তিকে তবে টহল মহারণ। 
কেহ কারে নাহি জিনে দোঁসর দুইজন । 
কথোক্ষণ যুুঝ পরে কামদেৰ বীর । 

৷ কত্তিকেরে বাঁণে বিদ্ধি করিল অস্থির ! 
পলায় কাণ্তিক বীর ময়ূর উপর । 

 কাত্তিক হারিল এথা প্রায় সমরে । 
রামের সংগ্রামেতে কুস্ত/ও কৃপকর্ণ। 
ভয়ে পলাইয়া গেল হইয়া বিবর্ণ ॥ 
তাহা দেখি কোপে কম্পে বলির নন্দন 1 

ৃ ৷ গোবিন্দেরে ধায় এড়ি সাত্যকির রণ ॥ 
| | মহজেক ভুজ তার বিদিত সংসারে । 

প্রলয়ের বরিষণ ধার। ূ পঞ্চশত ধন্ধ ক ধরিল একেবারে ॥ 

ূ 
ৃ 
! 

এই রৰ ফুকরে অপার ॥ প্র ॥ 

দিব্য রথে আরোহণ, ব্রহ্ম অস্ত্রে অস্ত্রে রগ, 
লক্ষ লক্ষ পড়ে অবিলম্ম্ব । 

অর্ধ দে অর্বদে,  অস্্ দেখিতে, প্রমাদে, 

কৌুকে জোড়ে বড দস্তে । 
অস্ত্রে অস্ত্রে হানাহানি, কেহ নাহি রণ জিনি, 

নিভূবনে লাগিল চমক | 
কেহ নাহি সহে কারে, বিষম প্রহারে, 

অস্ত্রে উঠে আগুনি ঝলক ॥ 

হুরি-তরে অস্থববুষ্টি, ধেন সংহা'রতে স্থষ্টি, | 

২ পস্টশিশ শশীশীশীট শি ৮2 
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বানি কানিভি। জাপিয়া ভাগ বত, ছুই ছুই বাণ জোড়ে প্রতি ধনুখানে। 
ছইজনে তেল মামার ॥ একবারে সহস্র বাণ পরিল সন্ধানে ॥ 

মি দেখিয়া গোবিন্দ তবে ধরিয়া শারঙ্গ। 
বাণরাজার 'সহঅ হস্ত কর্তন । া ছাড়িলা বিষম অস্ত্র অতি বড় রঙ্গ ॥ 

ূ বাণ কাট! গেল আর হ'তের ধন্ুক। 
৷ রথের সরণি ঘোড়' দেখিতে কৌতুক & 
| রথ অশ্ব সারথি হাতের অস্ত্র “নু। 

সকল বিহীন হৈল আছে মাত্র তন্গু॥ 
সমুদর সত সপ্ুদ্বীপ টলমল | তর মা কোটবী পুত্র-রক্ষার কারণে। 
প্রলয় হইল দেখে দেবতা সকল।॥ মুক্তকেশী হইয়' প্রবেশ ঠৈল রণে॥ 
কিয় বীরের দাঁপ নিজ বাছ লে। কোটিবী-উলঙ্গবেশ দেখি গদাধর । 
ন.ন' অন্ন প্রহারণ করিয়! গোপালে। হেট মাথা কৈল হবে সমর ভিত্তর & : 

ব্রহ্মজস্ত্রে অস্ত্রেতে হইল মহ!রণ | 
আর নানাবিধ হয় বাণবরিষণ। 

কোপে মহাদেন কাপে চক্ষু হৈল রাঙ্গা । 
টলমল করে মাথায় জাহুবী গঙ্গা । 



নই অবসরে বাণ পলায় সত্বরে। 
হি অশ্ব নাহি রথ মাত্র একেশ্বরে ॥ 
ধ্াস্তে ব্যন্তে প্রাণ লয়্যা পলাইল বাণ। 

দা কোটবী কৈল হ্বস্থানে প্রস্থান । 

বে মহাদেব অতি কুপিল অন্তরে | 

রর স্ষ্টি করিলেন যুদ্ধ করিবারে ॥ 
বিকট বিষম মৃত্তি শিব অন্ুচর | 

[তে কুষ্ণের সঙ্গে তিন মুণ্ধর | 

চাহা দেখি গদাধর কৌতৃক-অন্তর | 
ঘাপনার এক জর স্চজিল সত্বর ॥ 

[ই অরে হইল অত্যন্ত উগ্র রণ। 
শিব জরে বিষু জর করিল ঘাতন ॥ 

চন্বরে কান্দে জ্বর পায়াা পরাভব। 
বু নাহি লাগ ছাড়ে সে জর বৈষ্ণব ॥ 

[হিতে না পারি অঙ্গে হইল পীড়ন। 

প্লাইতে নাহি ঠাঞ্ি। সংশয় জীবন ॥ 

মতর কুষ্ের পদে লইৰ শরণ। 

নাধৰ ককিছে স্তব কররে তখন ॥ 

যথ! রাগ । 

ও আত্ম! তুমি, জ্ঞানরূপে একস্বামী, 

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণ । 

পরম আনন্দ ঘন, বেদাগম সনাতন, 

যারে ব্রহ্ম ভাবে যোগিগণ ॥ 

টন প্র ভু ষছুরায়, রক্ষা কর এই দায়, 

করি আমি এক নিবেদন। 

(শরণ লইলু ভোর, ক্ষেম অপরাধ মোর, 

| কূপ করি করহ অভয়। 
| অনন্ত কম্লাকাস্ত তোমার নাহিক অস্ত» 

| আনন্দ বিগ্রহ ইচ্ছাময়-॥ 
: লীহারসে নান! ভাবে, ধরি কলারূপ লাভে» 

র জন্ুরের করিতে বিনাশে। 
হরিতে ধরণীভার, নান্ারূপ অবতার” 

! মাধব কহে প্রেমআশে ॥ 

ৰ 
] 

অনিরুদ্ধ সহ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় 

আগমন । 

এতেক প্রক্কারে স্তুতি নছে অবশেষে । 

| পুনরপি বলি আর শুন হৃষীকেশে ॥ 
ৃ 

| দেখিতে তোমার জর সামামুত্তি ধর। 
| গরল আনল উগ্র প্রবল অন্তর ॥ : 
| বড় তপ্ত প্রহার না পারি সহিবারে 1 

বেরি একু পরিত্রাণ কর বিধি করে ॥ 

তাবত দেহের ছুঃখ থাকে অনুক্ষণ। 

যাবত তোমার পদে না লয় শরণ ॥ 

মোহপাশে বন্ধ হয়্যা ভুজে নান! ছ্ |) 

যদি তোমা ভজে তবে পায় বড় সুখ ॥ 

শুনিয়া এতেক স্ততি বলি যব । | 

দিলাম অভয় তেবে শুন রে ভ্রিশির ॥। 

আমার জেরে ভয় না করিহ তার । 

ঘুচিল সকল তাপ পাইল! নিস্তার ॥ 
এবার সঙ্কটে তার, কর দগ্না একবার, সবে এক বোল তুমি করিবে পালন। 

রুপ। করি ব্বাখহ জীবন ॥ 
শুন ছে পরমেশ্বর, অগম্তশকতি ধর, 

তকতবৎসল গুণাকর । 

কাল দৈৰ বন্ধ জীব, সভার হীন্ত্রর শিব, 

ক্দেতপাল ভূত, ভহঙ্কান॥ 

তোম! আম! এই কথ! যে করে শ্রবণ ॥ 

কভু তার হৃদয়ে ন! দিবে ছুঃখলেশ। 

কুষ্খের বচনে জর হরিষ বিশেষ ॥ 

প্রভুর পদারবিন্দে করিয়! প্রণাম । 
লড়িল আপনস্থানে সাধি মনস্কাষ ॥ . 



| অনিরুদ্ধ সহ হ উকুফের দরকার আগমন ॥ 

পুনরপি ৰাণ রাঁজ। হয়া ক্রোধমন!। 

রথ আঁরাহশে আসি কৃষেঃ দিল হানা ॥ 

প্রচণ্ড সহত্র করে নান! অস্ত্র ধরে । 

কোপে গাছ উপাড়িয়! বরিষণ করে | 
তাহা দেখি মুরগ্র ক্ষুরুচক্র এড়ে। 

 বৃক্ষডাল হেন ভাথ কাটি কাটি পাড়ে। 
সেবক সংশয় দেখি সদয় শঙ্কর! 

চৈতন্ত পাইয়া! আসি গোবিন্দ গোঁচর 

জোড় হাথে স্কতি করি পরম অভয়। 

গুন শুন যছুনাথ তুম মহাশয় ॥ 

তুমি সে পরম ব্রহ্ম পরম নিগুঢ়। 

যাহে ব্রঙ্গময় করি দেগে যোগিকুল ॥ 

গগন ভোমর নাভি বদন আনল । 

পেত তোমার বীর্য শিব স্বর্গহথল ॥ 

দশদিগ শ্রবণ চরণ ক্ষিত খণ্ড । 

হিষকর রবি ছুই নয়নে প্রচণ্ড ॥ 

আ'ম সে তোমার আর কিজ্ানি অবধি। 

ইন্দ্র ভূজদণ্ড লোন হয়ত ওষধি। 
'জলদ তোমার কেশ বুদ্ধি পদ্মযোনি | 

প্রজাপতি মেড, ধন্ম হৃদয় প্রমাণি । 

হেন ভগবান্ তুমি পরম অবায়। 

অখিন পরম রূপে জান্নি স্থুনিশ্চয় : 
ধর্মের রক্ষণ হব জগত পালন। 

অবতার কৈলে তুমি তথির কারণ ॥ 

আমি সব লোকপাল তোমার পালিত। 

সকল ভুবন রাখি হুয়া! নিয়োজি ত ॥ 

তুমি আদিপুকুষ অবাক স্বগ্রকাশ। 
মায় প্রকটিয়৷ কর বিষরি-বিনাশ ॥ 
যেন কুর্যয নিজ ছায়। হইয়া উদদিত। 
সেই ছায়! লনে রূপ দেখছ বিদিত ॥ 

'সেইরূপে কর নিজ গুণের প্রকাশ। 
যেন মুঢ় লোক. করে জীপুত্রের আশ ও. 
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না জানি তোমায় মূলে মিছা অভিলাষে। 

ংসার-সাগরে পড়ি ডুবে আর ভাসে ॥. 
আমি মহাদেব আর ব্রন্থা সৃষ্টিকর্তা 1 
আর যেবা সুরু মুনিতুমি তারহর্তী॥ 

সভার জীবন তুমি অতি প্রিজন । ্ 

অবগতি ভয় যণ্দ করি নিবেদন ॥ 

এই বাণ নৃপতি আমার অন্থচর । 
। পরম নুহৃৎ জন অতি প্রির়তর ॥ 

 তথির কারণে আমি দিয়াছি অভয় । 
। আপনি বলিবে যেন সেই সতা হয় ॥ 

কপি শীলা ০ পপি মপী 

যেরূপ প্রসাদ কৈল প্রহলাদের প্রতি |. 

| । তেনই ইহারে আজি হবে হষ্মতি | 

| 

ূ 
| 

। 

| 
| 

ূ 

ূ 

া 

রঃ 

৷ হরের বচনে হরি বলে হরধিত ৷ 

তুমি যেই বল তাহ? করিব পিরীত ॥. 
রণে ব! ষতেক দুঃখ পাইয়াছ মনে | 

ক্ষমিবে সকল তাহা করিলা সাধনে ॥ 

দৈবে আমার বধ্য নহে এই বাপ। 

পূর্বেবে হেন প্রহলাদেরে কৈল বরদান ॥ 

জন্মিব তোমার ৰংশে যত মহাজন । 

। আম! হৈতে কভু তান্ব নহিব নিধন ॥ 

ধরিত প্রচণ্ড বড় সহত্রেক হাথ । 

করিত অনেক বড় পৃথিবী উৎপাত ॥ 
এইহেতু কাঁটিল অধিক যত বান । 
টুটিল সমরনর্প বলে হৈল লগ ॥& 
রাখিল তোমার বোলে চারিখানা কর। 

হইল দেবতা লব দেখিতে ন্ন্দর ॥ . 
থাঁকিল তোমার মুখ্য পরিষদ হ্যা । .. 

দিলাম অভয় দান-তোমায়ে দেখিয়া ॥ 
পাইর। অভরদান রহিল পরাপ। 

হরিষে আসিক়! বীর কৃষ্ণ-সঙ্গিধান ॥ 

1 গুবৎ হয়্যা ক্ষিতি করিয়া প্রণন্তি। 

হী উবে নিরদ্ কনিহা তি॥ . 



৩৬ 

সুগন্ধি চন্দন মাল্য বস্ত্র অভবরণে। 

সাজাই অশেষ মতে আপন ভূবনে ॥ 
_ এক অক্ষো2হিণী ঠাট ক রয় ফোগান। 

 ব্ুথেতে করিয়া তাহে আনাইল ৰাপ । 

গোবিন্দের হ থে হাথে কৈল সমর্পণ । 

 নাতি-বধূ দেখি প্রভু হয়'ষত মন॥ 

শঙ্করের অনুমতি লইয়া সত্তর । 

নিজপুরে প্রয়াণ করিল ষছুবর। 

অপূর্ববনিষ্ীণ সেই দ্বারক! নগর | 
ন্বর্ণ কলস ধবজা পতাকা বিস্তর ॥ 

শজ্ধবনি করি কৃষ্ণ প্রবেশিলা তাহে। 

আনন্দিত পুরলোক নাচে উদ্ধীবাহে ॥ 

হুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্য বাজে অনুক্ষণ। 

সুলাঁহুলী জয়ধ্বনি পুরিল গগন ॥ 

আপিয়! ব্রাহ্মণ সব নিজ পরিবারে । 

করিল মঙ্গল কম্ম অনেক প্রকারে ॥ 

রুঝ্সিণী দেবীর ন্ুখ নাহি পরিমাণ । 

হারাইল নাতি পায়্যা করি চুম্বদান | 

বিশেষ জননী কোল চুম্ব আলিঙ্গনে । 

- , হুরিষে নাহিক অন্ত সজল নয়নে ॥ 

দেখিতে উব র রূপ জুড়ায় নগ্পন। 

ধন্ত ধন্ত করি তারে বাখানে তখন | 

'ষেই জন স্মঙরিব ভকত সদায়। 

শিবের সংগ্রাম এই কৃষ্জের বিজয় ॥ 

কোন কালে তার আর নাহি পরাজয়। | 

ভ্ভাগবত কথা কহিল নিশ্চয় ॥ 

শুন শুন অরে ভাই হয়া! এক চিত। 

গ্ররঞ্চমঙ্গল ছিজ মাধব-রচিত ॥ 

কফ-মন্কল | 

কাকল।স রূপী নৃগরা জ উদ্ধার । 
জীব্াগ । | 

একদিন কৌতুকে য।দব-শস্তগণ। 
। সাস্ব প্রদ্য্ন বল আদি নানাব্রন ॥ 
ৃ 

: উপৰন ভ্রমিবারে কিল গমন। 

আসিয়। কাননে ক্রীড়া! কৈল সর্বজন ॥ 

। তৃষ্ণর্থ হইয়া! সে বুলে জল সাই। 
৷ সলিল বর্জিত কূপ দেখিল তথাই ॥ 
৷ তার মধ্যে পড়ি আছে বুড়া কাকলাস।' 
: তা দেখি বিশ্মিত মনে উপজিল হাল ॥ 

টি ৭ 

ব্যথিত হইম্সা তারা কিল মন্ত্রণী । 

' কুপে হৈতে তুলি ইহার থক যন্ত্রণা & 
 এতেক চিন্তিয়া ত্র করিল বিস্তুর। 
| চর্মদিড় সুল্রদড়া আনে বন্থতর ॥ 

৬ পপ সতত ৩১০৯ তি ৭৩ ৩ পিক সি 

সকল বালক মেলি ধরি দেই টাঁন। 

হস্ত পদ গলায় বান্ধিয়া স্থানে স্থান ॥ 

পর্বত-প্রমাণথ তনু সেই কাঁকল।স। 

ৃ লাঁড়িতে চাড়িতে নাকি কেবল প্রয়াস ॥ | 

না পারি নিশ্বাস শ্রম ঘণ্মিত বদন। 

২ সপ্ত পিপী পাপে শা পাশ 

,., ০৯ শা শপ এপ ও আপি রী পি পপ ৭ ৮ শাাশিপীশি তা 

মন্দিরে আসিয়! কৃষ্চে কৈল নিবেদন ॥ 

তাহ! শুনি জগদীশ আদিষা কৃপায়ে। 

দেখিয়া ছুঃখিত জীৰ তুলি বামবাহে ॥ 

যে করে তুসিলা গুরু গিরি অনায়্াসে। 

কি বিচিত্র সে করে তুলিব কাকলাসে ॥ 

কৃষ্ণের শ্্রীহস্ত মাত্র পরশন পায়্য। । 

দিৰ্যদেহ পাইল পাপ শক্মীর তেজিরা ॥ 

তপ্ত স্বর্ণ-কাস্তি তন অতি. মনোহর । 

নানা রত্র অভতরণ শে।ভে কলেৰর ॥ 
সর্ববাঙ্গে চন্দন নাঁল্য অপুর্বব শরীর ॥ 

তাহ! দেখি ঈষত হাসিল! যহুবীর ॥ 

কে তুমি অড্ভুতরূপ কহ মহাভাগ। 

অতিশয় মনোহর দেখি দেৰ নাগ 



কাকলাস ববপী নুর উদ্ধার? . ২৩ 
কোন বা কারণে পাইয়াছে হেন দশ! । । নাঁজানির! আর দ্বিজে কৈলঁ তাহা দান। 
শুনিতে অড়ূত কথ! বড় করি আশা ॥  পুর্বন্থানী গৃবী চারা বুলে নানা স্থান ॥ 
কহিবে উচিত কথা হয়্যা আমাপ্রতি। | লইরা বাইতে বিপ্রে হৈল দরশন। 
তবে নিজ বিবরণ কহে মহামতি ॥ পথ মধো চিনি বলে মোর এ গোধন ॥ 
প্রভুর বচন শুনি নৃগ নৃপবর। 
ইইয়! কিন্কর বলে জানিয়৷ ঈশ্বর ॥ 
কনকম্ুকুট মু লেটাই চরণে। 
কহিলে লাগিল কিছু সজল নয়নে ॥ 

বিপ্র বলে নুগরাজা দিল মোরে দান। 

সেই বলে নুগ মোরে দিল বিদ্যমান ॥ 

এই রুপে বিবাদ করিষ্ব। ছইজন। 

মোর ঠা, আনিয়' মিলিল ক্রোধমন ॥- : 
২ 57 পি ০ প্পাশিী প্পাতা পাপী শী পাল জী স্পা ৮ পপ “ভাজি ০4 পাপ 

গুন শুন মহাশর কৰি নিবেদন। 1 পুর্বন্থামী বলে রাজা তুমি দানকর্তী। 
নগ নামে রাজা আমি ইক্ষাকু-নন্দন | পুনরপি আপনি ছইল! অপহর্তী ॥ 
সববধম্ম সুহাৎ সর্ব ধর্মবিৎ। | ূ এ বোল শুনি! মোর হৈল বড় ভ্রম। 
তবে কিছু বল গোসাঞ্ি, তোমার পিরিত ॥ মনে মনে চিস্তিলু' করিল কোন কর 
অণপনি আপন কর্ণে যদি দিবহাঁথ। ূ পায়ে ধরি দোহাকারে করিলু বিনয়? 
তবে ধম কহিতে উচিত যছুনাথ ॥ ূ কূপাকর এক জন ষে হয় সরদয় ॥ 

বঙেক পৃথিবীরেণু স্বর্গে বত তারা । | | পালের বাছিয়! ভাল লহ এক গাই। 
জলদ বরিষে যত বরিষণ ধার! $ | ইহার বদলে তাহা লহত গোসাঞ্রি॥ 
সত গাভী দান আমি কৈল ছ্ধৰতী। | নাজানি করিল কন্ম্র ক্ষম অপরাধ । : 

কপিলা সমান হয় রূপগুণবতী ॥ সেবক পাইল! না করিহ কর্ম বাধ ॥ 

হেমশৃঙ্গ রৌপ্য ক্ষুর স্যার উপার্জিত ।  ছুরস্ত নরক মোর কর পরিত্রাণ। 

বস্ত্র অলঙ্কর মাল্য ঢন্দনে চ্চিত ॥ । এতেক বচনে কেহ নহে সমাধান ॥ 
স্থবেশ সুন্দর যুব! ঘত দ্বিজবর । র রাজ প্রতিগ্রহ আমি না করিব গ্রহণ  ' 

তপ শ্রুতি ব্রহ্মবৃত্তি দিল পরিকর 1 | এত ৰশি একজন করিল গমন ॥ 
ত: সভারে আরে! দাঁন করি নিরন্তর 1 অস্তকালে দূতে নিল ঘমদরশনে ॥ 
ভূমি কাঞ্চন গৃহ অশ্ব করিবর | ৃ দেখিয়া শমন আমা জিন্তাসে আপনে ৪: 

ূ দাসী সঙ্গে নব কন্তা তিলের আচল। 1. কোন ইচ্ছা তোমার করিবে নৃপমশি। 

রজত কাঞ্চন বস্ত্র রত্ব বহু মূল্য ॥ শুভ ৰ' অশুভ কি তুঞ্জিবে আগুজানি ॥. 
সারখি সাজায় রথ দিল হরধিত । 1 তৰে আমি মনে মনে কেল অনুমশন /-. 

করিল অনেক দান বেদের বিহিত 1 আপনার-বত কথ! কৈনু বিদ্বান ॥ 

দেউল জাঙ্গাল দান কৈল নানা বিধি। লোকমধ্যে আমায় দানের নাহি কান্ত $ 
তারমধ্যে একছিত্র হৈল গুণনিধি ॥ সৰে মাত্র এক পাপ আছনে ছুরস্ত 8 

এক ব্রাঙ্মণেরে আমি দিলু এক গাই। | তেকারণে জাগ্ড আমি অণ্ডভ ইচ্ছিল ই 
পাইক্ন নিজপালে পুন আইল তাই ॥ . 1 তাহা শুনি ধর্ররাজ "পড় হেন বৈল & 



হব 

সেই শমনের বাক্যে পড়িতে ধরণী । 

নিজ দেহ কাকলাস দেখিল তখনি ॥ 

সেই ব্রহ্মণা সোউরণে এ তোমার দাস। 

এখন হৃদয়ে স্ততি নাহি পায় আশ । 

কোন ভাগ্যে হেল আঙ্গি নলনন গোচর । 

যাহ! হৃদে ভাবিয়া না পার যোগেশ্বর ) 

ঘ্যসনে তিমির অন্ধবুদ্ধি মুঞ্রি ছার। 

"ভার পদ দরশনে ভবচ্ছেদ পার ॥ 

দেখ দেখ জগন্নাথ পুরুষ অবায়। 

নারায়ণ হধীকেশ প্রণাম সদায় ॥ 

পুণ্যস্লে৫ক সমভা ব নম ব্রহ্গরূপী । 

নমস্তে অনন্তশা য়ী ব্রহ্মা গুবেয়াপি ॥ 

নমোনম ক্কষ্ঃব্র্গ দেব যুপতি । 

"তামার প্রসাদে হের ঘাঙ দেবগতি ॥ 

ইখা তথ। থাকে! মে।র এই নিবেদন । 
তব পাদদপল্প যেন নহে বিস্মরণ | 

এভ বলি প্রদক্ষিণ করিয়। গোপালে। 

চরণযুগল বন্দি পড়ে ভূমি তলে ॥ 

বিদায় করিয়া! চটি বিমান উপরে । 
লড়িল সানন্দ মনে দেখে সর্বনরে ॥ 

বে কুষ্চ নিজগণে কহি বিদ্যমান । 

চলাকশিক্ষা-নিবন্ধন সর্ব ধর্ম জান ॥ 

উন শুন অরে তাই হয়্যা একচিত। 

টকিষং-মঙ্গল দ্িজ মাধব-রচিত ॥ 

পঠমঞ্রী রাগ। 

উর্্জন তিক্সের ধন, পুজে নিত হুতাশন, 

কোন উপভোগে নিপাতন। 

[াছুক মানের দার, তেজিলে লোকের ভয়, 

ৰ কি দেখিলে নৃপের কারণ ॥ 

[ুহে ব্যি হুলাহল, ব্রহ্ম মন্ত্রে হরে বল, 

কর্ধন্ব বিষম রিষ হয়। 

1 না জানিয়। ছ্বিজ ধন, 

নরক-দায়ক সুনিষ্চয় ॥ 

| এ তিন ভুবনে তার, নাহি কিছু প্রতিকার, 

জ্ীবদুনন্দন, বুঝাই আপনগণপ, 

ধর্ম রক্ষণ-অবতার । 

মে হয় আমার গণ, না হরিহ দ্বিজ ধন, 

লদায় করিব নমস্কার ॥ 

যে করে গরল পান, তার নাহি রিত্রাণ, 

মনের কুশল অবিব!ছে । 
আনলে মন্দির দহে, জলে উপশম হ এ, 

তিলেকেতে পলায় বিষাদ ॥ 

| ত্হষন্থ দাবানল, কিবা তাঁর অন্য জল, 
সমূলে পুড়িয়! করে পাঁশ। 

তেঞ্ডছি বহ্ছি বিষ জিনি, ব্রহ্গন্ব অধিক গুণি, 

কেবল যমের মুখ্য ফাস ॥ 

খান বা অবুধ জল, 

তিন পুরুষ করে নাশ। 

যেবা লুঠে এক কাটি, পূর্ব অপর কোটি, 

সে পুরুষের নরকে নিবাস ॥ 

রাজগর্ডে অবিচারে, ছ্বিজবুডি 'আপ্হরে, 
লাভ হেন মানিয়৷ হরিষে। 

দ্বিজ আখি জলে ক্ষিতি, যত ধূলা যায় তিতি, 
নরকস্থ ততেক পুরুষে ॥ 

নিজদভ পরদত্ত, যেন তেন মতে মা, 

যে লয় ব্রাহ্গণ-বুতিকর। 

বাইট সহস্র অব, বিষ্ঠায় বিবসে লুক, 
কমি হয়্যা জন্মে সেই নর॥ 

1 সে হেন ব্রাহ্মণবুতি, এই কাঁহ স্ুনিশ্চিতি, 
তিল এক নাহিক আমায় । 

যেহেতু নৃপতিগণ, রাজ্য্রষ্ট হরে ধন» 
অরণ্ো গমন শুভাঁলর় ॥ - 

যে হয় আমান্ন লোক. তরিব সকল শোক, 

[ঘজগণে কারব পুজনে 4 . 

॥ 

স্পা বাসা পাপা সপ মাপা 



ন্যদি শাপ দেয় রোষে, বদি ব ধরিতে আসে, 
তবু দ্রোহ না করিব মনে ॥ 

যেন মত আমি মতি, 

এমতি করিহ সর্ধ্ব জনে । 

'যেবা করে অন্য রীতি, পাইবে তাহার শাস্তি, 

পরম সুদৃঢ় এ বচনে ॥ 

আছুক জ্ঞানের দায়, অজ্ঞঠনে যেরূপ হয, 

তার কথা শুনিলে বিদিত। 

ব্রাঙ্মণেরে ধেছ দিয়া, পড়ে কাকলাস হয়যা, 

বুগ হেন রাঙ্গা ধর্খবনীত ॥ 
এত বলি ভগবান, দ্বারকা লোকের স্থান, ৷ 

.. প্রয়াণ করিল! শুভালয় । 
যে চাহে আপন হিত, সে শুনিব এই গীত, 

দ্বিজ মাধব মধু গায়। 

পয়ার। 
বলভদ্র মহাশয় সোঙরি গোকুল। 

বন্ধজন-দরশনে হইয়! আকুল। 

চিত্তিয়া বিচিত্র রথে চড়িয়া সন্বর। 

'আসিয়৷ মিলিলা ব্রজে নন্দমঘোষ ঘর ॥ 

চিরদিন বিরহে সকল গোপ গোপী। 

প্রিয়তম পায়্যা কোল 'দিল চাপি চাপি ॥ 

সন্ত্রমে বলাই নতি করি বাপ মায়। 

নন্দঘোষ যশোদ। প্রশংসা দিল তায় ॥ 

চিরদিন আমি সব ঝঞ্চিল হরিষে। 

'বকীনন্দন সুখে রহিল! (বিদেশে ॥ 

তবেত লইয়! কোলে দিলা আলিঙ্গন । 
'নয়ন গজিলে তমু করিল পেচন ॥ 

তবে হৃষ্টমতি হয়া। ঠোহিলীনন্ন। 
বুদ্ধ বৃদ্ধ গোয়ালার বন্দিল চরণ ॥ 

যত বা কনিষ্ঠ তার পাস্্যা নমস্কার । 

 ম্যা সনে মেফত- সত্য সর দ্সাচান্স। 

করি বিপ্র ভকতি, 

| 
| 
ূ 

| রাগ। 

ৰ 

ৃ 
| 

4 থে হর অধীর! কামাতুরা মেছ ভোরি 4. 

পূর্বব অনুরূপ চান্ কথ! হাথাহাথি। 

ৃ বসিলা একক্র বন্ধুগণের সংহতি ॥ 

শ্রম বিমোচন করি পুছে জনেজন। 
গদগদ বচনে দ্বারক1-বিবরণ ॥ 

। কহ রাম কুশলে কি আছেন সর্ব জন | 

| (যত জ্ঞাতি বন্ধু তোমার নিজ পুরজন ॥ 

৷ বিশেষ করিয়া তুষ্বি কহনা কথন। 

৷ সেধানে কি আমাপভ। করিঠ। ন্মরণ ॥. 

ূ ভাগ্যবশে মৈল কংস রিপু খরতর ॥ 

র ভাগ)বশে হৈল বহু বন্ধু পপ্লিকর ॥ 

ভাগাহেতু হর্স্বলে করিলা আশ্রয়। 

লক্ষ লক্ষ বিপক্ষের কৈলা পরাজয় ॥ 

এসব জিজ্ঞাসা যবে কৈল ব্রজগণ। 

তাঁর পাছে গোলীগণ দিলা দরশন ॥ 

ূ ৷ লাঙগের মার্জনহেতু হসিতবদনী । 

৷ অন্তরে দারুণ ছুঃখ সজলনয়নী ॥ 

৷ জিজ্ঞ।দিতে লাগিল! হইয়া প্রণিপাতে | 

৷ কোলে মিলাই কর অল্প হেট মাথে ॥ 

গুন শুন ওরে ভাই হয় এক চিত। 

শ্রীকৃঞ্মঙ্গল ত্বিজ মাধব রচিত॥ 

এসব বন্ধুবান্ধব জনক জননী । 

যত বা সেবিল আমি সব অভাগিনী । 
সোঙরে কি কান্ছ তাহা নির্দয়্দয়। 
খগ্ডাল্য সন্দেহ চিত্ত নাহি পাতিআয় ॥ 

ৰ রাম কহ কহ গুণধাম হব্িবিবরণ। 

৷ সে পুরনাগরী সঙ্গে বিহরে কেমন ॥ 
৷ গুরু পরিজন সব তেদ্িলু যে লাগি।. 
ৰ তিলেকে ছাড়িয়া গেল সেই ছঃখভুগী ॥ 

৷ তার কি বচনে রুচি নাকরে মুরারি । 
| খা 



»৩৪  জ্ীকক-মঙ্জল। 

হাসু সব ভিন্র সঙ্গ গোঙাঞ্ে গোপাল । কিবা নিরমিল বিধি এ পাপ যৌবন ।: 
রহি সে বা লেছু বিন্ব যায় নিজকাল এত ভরাভরি তমু নহে পুরাতন ॥ 

তুই কি তাহার কথ! কি কহিব লাক্তে। না গেল কঠিন জীউ হইল অচল। 

দ্বিজ মাধব কছে মেরি তনু মাঝে । হই ভাবে কৃশ তন আলিস বিকল ॥ 
হুঃখে বা গরল খাও প্রবেশৌ বা নীরে। 

সি শত াপিশা পা্পীশীপপস্পীপিকপাশসিন পাপা পলাশ পাশা) 

মহারাটিশ রাগ । তৰে স্ত্রীবধ ভার রছে কানাইরে ॥ 

গোপী কহে রামেরে ছুঃখের কাহিনী । লোক ভব্বি কলঙ্ক রহিব কালে কালে: 

প্রেমে পুরিয়া হিয়! ৰিদরে পরাণী ! । দ্বিজ মাধব কহে এ ভব বিশালে ॥ 

ফ্ুকরি ফুকরি কান্দি লোটাই জবোটাই । ০ 
সে সব ল৷বণ্য ব্ূপ ধেআই ধেআই | ৃ 

হরি হরি কিস্পনি কৈলু, আপন! খাইলু, : বলদেবের রাসলীলা । 
গোবিন্দের ভাব বাড়ার্যা ॥ ঞ্॥ পয়ার। 

দেখিয়। গোপীর প্রেম রাম মহাশয় | 

কষ্ণের সংবাদ কি নানা অনুনয় । 

সাস্বাইয়! যতনে সকল বিরহিণী। 

করি গতি মনোহর মধুর হাসি। 

বন্ধমুখী ঘন বাজার বাঁশী ॥ 

কেমনে হেরি পাঁশরিমু তা । ০ ০ পি: পপ শত পণ জাত পপি? শা শত 

যাহ! লাগি তেআগিল এ বাপ মা ॥ : মনে মনে চিন্তিল বড়ই ধনী ধনী ॥ 

হরি, আইস আইস বলি ধরি আচল। । চৈত্র বৈশাখ ব্রজে বঞ্চি ছুইমাস। 

বুক ভরি ঘত দিয়াছ কোল ।  বুন্দাবনে গোপী লল্ন্া। করিতে বিলাস 
সুখের উপরে মুখ করিত চুম্বন ।  কৃঝেের বিহার কালে বালিক! যে সব। 

ভাবিতে ভাবিতে তাহা না আইসে ঘুম ॥ এবে জন্মিয়াছে আর ঘত নব নব॥ 

ফুলবনে ষত নিভৃত ফেলি। তাসভার সঙ্গে জীড়! করিল! বলাই। 
সপ ২ 

কহে। বদি তাহ! না আটে বেশি ॥ ৷ যে খলে পূর্ব্বের বধু সুচ বুদ্ধি সেই 

ষমুনাবিহার কি আর তাপ। / ৃ একদিন রজনী মুনা উপবনে । 

কহে মাধব করিল কত পাপ। 1 পুর্ণচন্দ্র মকরন্দ উজ্জ্বল গগনে ॥ 
নিলি | : ভ্রৰর গুঞ্জরে ঘন কোকিল কুজিত ৷ 

আহীরী রাগ। | ৃ [বকচ বিবিধ পুষ্পনিচন্ন পূজিত ॥ 

নারীগণ সঙ্গে ক্রীড়া কৈল হলধর। 

কোথাছ শয়ন কোথ! ভ্রমণ তৎপর ॥ 
বারকানাগরী নারী রসিক! আগরি । 

ভা সনে ভুলল কান্থ এ প্রেম পাসরি ॥ 

হামু সে বিষম প্রেম পাসরিতে নারি । বরুণপিছিতা দেৰী বারুণী মদির!। 

না বাপে স্বামীর পাশ যেন দেখে বৈরি॥ | বৃক্ষের কোটর ছেতে পড়ে এক ধাপ! ॥ 

ব্বাম. কিবুদ্ধি করিসু আর যাইসু কোথায় । | নিজ গন্ধে বিপিন করিছে আমোদিত ॥ 

জনদধ পুরে ব্নামা দগখে লদার ॥ কত. বায়বেগে খাইয়া! বেড়ান চাক্দিভিত & 

॥ 

কাপ ও ৮ আর পা শো আপ শা পপ 



 পৌত্রকরাজ সহ কক্ষের যৃদ্ধ। : 

তাহার আন্ত্রণ পারা! বীর নীলাম্বর। 

স্্রীগণ লইয্লা তথ! মিলিলা সত্বর 1 
দেখিয়া মদির1 পাঁন কৈ কুতৃছলে । 
মত্ত হয়্যা নৃত্য করে গোপিকাম গুলে | 

চৃষ্ব আজিঙ্গনে রতি বঞ্চি জনেজন। 

ষেন এরাবত ক্রীড়ে হস্তিনীর গণ ॥ 

আকাশে ত্রিদশকুল হুন্দুভি বাজনে । 

স্থগন্ধি কুম্থম বৃষ্টি করি অভক্ষণে ॥ 

সুনিগণে বেদ স্ততি করে আনন্দত। 

রমণী সমূহে গুণ গার মনোনীত 1 

পুনরপি মত্ত হয্্যা বুলি বনে বনে । 

বিহ্বগনয়ন এক কুগুল শ্রবণে ॥ 

বৈজরন্তী বনমাল! শোভে শ্ুত্রকার়। 

চন্দ*চচ্চিত পর্ব অঙ্গে অতিশয় ॥ 

ঈষৎ হসিত মুখ জিনিয়া কমল। 

শিশির সদৃশ তহি বহে ঘম্ম জল॥ 

ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল যমুনার তীরে । 

জলক্রীড়া হেতু রঙ্গে ভাকে বমুনাঁরে ॥ 

লজ্বিল ঈশ্বরবাক্য সুর্যের নন্দিনী । 

হেলায় না গেল কাছে মদমত্ত জানি ॥ 
ক্রোধ হয়্যা মহাবীর করে অনুমান । 

হাল অগ্রে যমুনায় দিমু এক টান ॥ 

গঞ্জন করিয়া বলে বিরূপ কাহিনী । 

শুন রে পাপিষ্ঠী হের শমনভগিনী ॥ 

অবজ্ঞা করিয়! না আইলা মোর স্থানে । 

লাঞ্গলের মুখে এই করো! ছুইখানে | 

তয় পান্না কালিন্দী সত্বর গমনে। 

স্ততি করে কাকুর্বাদে পড়িয়! চরণে 

রাম রাম মহাবাছ প্রণত-জভয়। 

তোমার মহিম নাহি জানি মনা শয় । 

খ্ডিবে ক্পায় যত কৈলু অবিনয়। 

প্রসন্ন হইয়া মোরে দেহ না অভয় ৪. 

সন্পিস্পাশী শীল ০ ০ 

এত স্ততি শুনি রাম মহাকৃতৃঙলে। 

লাঙ্গল বুচা়্যা ঝাঁপ দিলা সেইজলে ॥ 

নারীগণ লক্ক্যা ৫কলি করিলা অপার ॥ 

পরম সানন্দে কলে উঠি পুনর্ববার ॥ 
পরিল্জাণ পায়্য! নদী পরম আরে । 

বস্ত্র অলঙ্কার মাল্য আনি দিল তারে &! 

তুষ্ট হক্ন্যা লৈল রাম বমুনার ভেটি। 

৷ করিলা বিচিত্র বেশ নান। পরিপাটা ॥ 
৷ নীল বস্ত্র যুগথণ্ড পরিধান কৈল। 

২০০ শীত 

৮ ০প্পািশাপশীশাীতিপিপীশীসিনী সী পেপসি পাক ও পেশী লা 

০০০৮০, তি টিতিশিশীতিপী তি শিশল তি পিপিপি শিস শ্পোতিিশীশীর শীশিতশিস্পপাপিশিশীন তপতি শি 

সপপণ ও শা ২২১০০ তা 

তবে শ্বেত অঙ্গে শ্বেত চন্দন লেপিল ॥' 

কাঞ্চন কমল মাল তুলি দিল! গলে। 
শ্বেত পীত নীল তিন অঙ্গে অঙ্গে জলে ॥) ৃ 

পরম মোহনবেশ গোপৰধূ মেলে। 

ম্ত কিবর ধেন করিণীর পালে॥ . 

ক্রীড়াশেষে নন্দবাসে আইলা সক্কর্ষণ। 
এইরূপে যমুনায় কৈল আকর্ষণ ॥ 

এখানে সেখানে লোক দেখি হল-চিন। 

হরিষে বলাই ব্রজে ব্চি অনুরদিন ॥ 

ছুইমান গোপীসনে বঞ্চে রঙ্গে হাসি। - 
ষেন এক রাত্রি গেল মনে হেন বাসি ৮ 
শুন শুন অরে ভাই হত্যা একচিত। 

শ্রীকষ্চ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

পৌঁত্ুকরাজ সহ শ্রীকৃষের যুদ্ধ 

পরার । রা 

এইরূপে আছেন যাম নন্দমঘোষ ঘরে! : 
এথায় পৌত্ডক রাজা! করুষ নগরে ॥ 
বান্থদেব করিয়া বোলার আপনীরে। 

সকল ছাওয়াল মিলি বোলয়ে“তাহারে ॥ 

তুমি বন্থদেব ুত তুমি ভগবানু। ॥. 



শ্রই অহস্কারে মুঢ় অবিচারী হয়্যা। 

 দ্বারক! নগরে দূত দিল পাঠাইয়! ॥ 
সভামধ্যে বসিয়াছেন ভ্রেলোকোর নাঁথ। 
হেনকালে কহে দূত জোড় ছুইহাঁত।। 

পৌত্ডক নৃপতি হেন বলিল তোমারে । 

বাস্থদেব করি কেন বল আপনারে ॥ 

আমা বহি বান্থদেব নাছি অন্তজন। 

'ক্ষিতি অবতারি লোক হিতের কারণ || 

মিছা নাম তেজ তুমি তেজ সর্ব্ষচিহ্ন | 

হীন লোক হয়্যা নাম বোলাও প্রবীণ ॥ 
শঙ্খ চক্র আঞ্চি তেজ চত্ুভূর্জ বেশ। 

বীঁটি আমা ভজসিয়া করিল নিদেশ।। 

য্দিবা আমার আজ্ঞা করহ হেলন। 

কহিল নিশ্চয় কথা দিতে হবে রণ ॥ 

এসব জল্পনা শুনি উগ্রসেন আদি। 

সকল সভার লোক হাসে উচ্চনাদী ॥ 

গম্ভীর যাদবানন্দ বলে পরিহাসে। 

'ঘুচাইব মিছ! নাম চিহ্ন মনে বাসে । 
জানিব স্বরূপে আমি তোমারে নৃপতি । 

স্থে নিদ্রা যাহ কম্কগৃধনী সংহতি ॥ 

কুকুর শরণ লইবে অবিলম্বে । 

পৌগ্রকেরে গিয়৷ দূত কহ এত দ্তে ॥ 
তাছার পশ্চাৎ কৃষ্ণ রথ আরোহণে। 

বারাণসী আসিয়া চাপিলা নিজগণে ॥ 

তাহা শুনি পৌত্ক চড়িরা নিজ রথে। 
সই অক্ষৌহিণী সেন! লর়্য। আথে ব্যথে 
পুরের বাহির হল যুঝিবার কাজে । 

ছেনই সময় তার মিত্র কাশীরাজে ॥ 
তিন অক্ষৌহিণী সেনা ধায় পাছে পাছে। 
হে মিলি রিল হানা বথা ক্রঞ্চ আছে ॥ 

গদেখিলা পৌত্রকে গিয়া চতুভূ্জ বেশ। 

“নহে সে স্বরূপ রূপ ক্কম্মিম বিশেষ ॥ 

ূ 
! 
ৰ 
র 
ূ 
ূ 
ৃ 
| 
ূ 
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০ বর্ম 

শঙ্ঘ চক্র গদাপদ্ম খঙগ ধন্গুশর | 

বিচিত্র গরুড় ধবজ শ্যামকলেবর ॥ 

যেন রঙ্গে বেশধারী শোতে নটবর। 

৷ জ্রীবৎস কৌন্তুভ বনমাল! পী তাম্বর ॥ 

৷ মকর কুগুল রত্ব শ্রবণযুগল। 

কেয়ুর কঙ্গণ হার অতি মনোহর ॥ 

এই নিজ রূপে তাহ! দেখিলা ঈশ্বর । 

আনন্দে মজিয়! হান্ত হইল বিস্তর ॥ 

। শুল গদা পরিঘ তোমর শক্তি রিষ্টি। 
৷ খড়ণ পাশ পরশ শাণিত বাণবৃষ্টি ॥ 
কাটিয! বিপক্ষঠাট করে খণ্ডখণ্ড । 
বড়ই প্রলয় ষেন সংহারে ব্রহ্গাণ্ড ॥ 

কুপ্তর তুরঙ্গ নর থর উট জাল। 

ঘন কোলাহল করে গর্জন দস্তাল ॥ 

পালে পালে পড়ে রথ বিগত সারথি । 

বৃথে যে পড়ে ঘোড়া বড়বড় হাথী ॥ 
ঘড়ে ঘড়ে পাইক পড় নাই লেখ! জোথা। 

খর উট গাধা পড়ে যেন অষ্টমীর বোকা ॥ 

শোণিত বহিছে ন্দী বিষম সমান। 

পক্ষগণ বিহরে হরের ফেলি স্থান ॥ 

অবশেষে ডাকি বলে যহুর নন্দন। 

আরে হুট পৌগ্ডক শুনরে বচন ॥ 
দূতমুখে আমারে যে পাঠাইলে বলিয়!। 

মিছ! নাম চিহ তেজ আমা ভজঙিয়া ॥ 

তার প্রতিফল ভোরে দিলাম এখনে । 

ঘুচাইব নাম চিহ্ন দেখিবে নয়নে ॥ 
এসব আক্ষেপ করি বীরশিরোমণি | 
থর শর জুড়ি রথ পাড়িলা ধরণী ॥ 

চক্র এড়ি ছি'ড়ি মুণ্ড কিরাট কুগুলে। 
যেন বন্্।ঘাত ইন্দ্র এড়িল৷ অচলে॥ 

তবে কাশীরাঞজ আসি তাহার নিকটে । 

কাটিল! তাহার মুণ্ড চক্রবাণ গোটে . 
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যেন পক্ষ ছিড়িয়া! উড়ায় চণ্ড বায়ে। তুষ্ট হয়্যা শূলপাপি, বলিলা তারে এইবাধী, 
 ছই মিত্রের মুড বারাণসী পড়ি রহে॥ মাগি লহ চাহ কোন বর॥ পা 
এইরূপে বিপক্ষ ধরিয়া নরহরি। শিবের আশ্বাস পায়্যা, বলে হরধিত হয়া, 
অমর-বন্দিত হয়্যা গেলা নিজপুরী ॥ মনের বাঞ্ছিত মাগে বর । 
_সদত ক্ৃষ্ণের রূপ ধরিল নৃপতি। ূ ষেমোর বাপের বধ, করিল তাহার সঃ 

তেঞ্ ভবসিম্ধু এডি পার সেই গতি ॥ র করণ প্রকারে দেহ বর ॥ রঃ 
যেন তেন মতে মাত্র প্রহর ধেআনে। ূ কহিল! তাহারে হর, অভিচার যজ্ঞ কর, 

গুভগতি পায় লোক দেখি বিদ্যমানে । তাহাতে উঠ্িবে হুতাশন | 
“হেন প্রভু ছাড়ি মেবা অন্তভাবি রে। . ; দেই তোমার মনোনীত, সাধিবেক সুনিশ্চিত 
শুষ্ক কাষ্ঠ অধিক পাষাণ বলি তারে ॥ শুন শুন নৃপতিনন্দন ॥ 

কল্পে কলে ছু তার কতু নহে স্থুখ। এই বাক্যে সুদক্ষিণ, জানিয়ার্শবহিত দিন, 

হীন পশু অধিক সেই সে মহামূর্ 1 হরিষে করিল অভিচার । ্ 

গুনহ ভকত জোঁক হয়্যা একচিত। পূর্ণাছতি অবসানে, উঠে বহি বিদামানে, 
শুনিলে সে প্রেমভক্তি বাড়ে নিত নিত ॥ কুণ্ড ছাড়িয়! দীর্ঘাকার ৪ - 

যে হর পাষগুমাত্র সেই সে বঞ্চিত । ৰ অতিবড় ভয়ঙ্কয়, তপ্ত তাত্র রূপধর) 
দ্বিজ মাধব কহে পুরাণ-বিছিত ॥ র অঙ্গার উদার বিলোচন। 

চিত 1 দশন ভ্রকুটী কু, নিরুপন প্রচণ্ড, 
করুণ রাশ। কঠোর দশন বিবসন ॥ ন্ট 

থা বারাণসীপুরে, দেখিল রাজার দ্বারে, ! পরম চঞ্চল দেহে, হই শ্বাস সমজিহে» 
মুকুট সহিত ছুইশির। তাল প্রমাণ ছুই পায়। | রা 

ভয়ে লোক শুফ তুণ্ড, বলে এ কাহার মু,  অলস্ত ব্রিশির ধর,  কীপাই অবনীতল” 
অবশেষে জানিয়! অস্থির ॥ বায়ুবেগে ধার দ্বারকায়॥ 

শুনিয়া রমণীগণ, বন্ধু পুত্র পরিজ, | পুড়িয়া সকল দিক, আইসে চাপিয়! ধিক, . 
অবিরত করে ছাহাকার। | দেখিয়া! ভ্রাসিত সর্বজন । রে 

লোটাক্নযা লোটায়া! ক্ষিতি,কান্দেইকাতরমতি, | যেমন অরণ্য দহে, পাইয়া প্রাণের তযে ১ 

মুকুত বসন কেশভার ॥ ছাড়িয়া পলায় পক্ষগণ। 
হদক্ষিণ তার হত, আছে যেন সমুচিত, | পাশার ক্রীড়াক্স হরি, বসি ছিল পুরী, 

দিজেক আনল পিগদান। ্ কেনই সময়ে সর্বজন। 

করিয়া! বিপক্ষমার, শোধিতে বিপক্ষ-ধার, | ধাইয়! মুত কেশে, আসিয়। ক্রফের পাশে ৃ 
ঝফিল সভার বিদ্যমান & . উদ্ধস্বাসে ফরয়ে স্তবন ॥ . 

লয়্যা নিজ পুরোহিত, তক্তিভাবৰে একচিভ, | ভারহ ওহ ভিফ্োোকেশ, ছু নলে ডিল দেশ 

 হরিফে পুজিল মহেক্রর।  . চিত্তিহ উপায় অবিলন্ে। 



ওত ৮ 

“শুনি এই কোলাহল, দেখি লোক উত্তরোল 
হাঁসি কৃ ডাকিলা আরস্তে ॥ 

'খসারে লোক স্থির হও, কিছু না করিহ ভয়, 

হের আমি করিব রক্ষণ। 

গ্রত বলি সর্বসাক্ষী, কীর্ত্যা আনন দেখি, 

সংহারিতে এড়ি সুদর্শন ॥ 

বড়ই উজ্জ্বল চক্র যেন দেখি কো! অর্ক, 

প্রলয় সময় বহিসম | 
নজ তেজে গগন, সকল দিক স্তবন. 

প্রকাশিত করে অন্ুপাম ॥ 

'সি কীর্ভ্যা হহিপাশে.নিমিষে প্রভ'ব নাশে 

প্রভু-পাঁণি-প্রভাবের বলে। 

পাইঞ পীড়ন বড়... ভয়ে বহ্ছি দেই রড, 

মিলিল দেই বারাণসী স্থলে ॥ 

বন্নির সহিত সেই, সুদর্শন পৌছে তহি, 

যেন পাপ কৈল অভিচার । 

ভার পাছে সুদর্শন, বারাণসী পুরী ধান, 

পুড়িয়া করিল ছারখার ॥ 

হবে চক্র মহাশয়, বিপক্ষ করিয়া জয়, 

আঁসিয়! মিলিল প্রভূ পাশে। 

যেই শুভভন ভণে এই, কৃষ্ণের বিক্রম সেই 

সর্ব পাপে এড়ায় হরিষে ॥ 

'দ্বিজ মাধৰ কহে, পুরাণ-বিহিত হয়ে, 

| শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল এই গীত | 

. স্সছুক্ক প্রপয্প জন, শুনিলে পাৰ গুগণ, 

তাহার শিন্মীল হয় চিত ॥ 

ছিবিধ বানর বধ । 

পয়ার। 

নরক রাজার সথা দ্িিদ বানর । 

স্থগ্রীবের মহাপাত্র মহেজ্র মোর ॥ 

ষনই প্রবল বীধ্য পরনিবারণ। 

সখার সন্তাপ পরষোধের কারণ ॥ 

রুষ্ণের সকল কাধ্য করয়ে বিনাশ। 

আপনার প্রাণশক্তি অনেক প্রয়াস ॥ 

নগর কানন ক্ষেত্র গোঠ গৃ স্থল । 

কোন দেশ পুড়ি পাড়ে স্যছিয়া আনল ॥ 

বড় ৰড় পর্ন ত উপাড্ডি বাহুবলে! 

তাহার প্রহার চর্ণ করে কোনস্থলে ॥ 

গ্রাম সভিত মরে পর্বত চাঁপনে। 

অনেক যোজন গিরি ফেলে কোনস্থানে £ 

সমুদ্রের মাঝে পড়ি করে আন্দোলন । 

তার জল তুলিয়া ডুবায় কোন শ্তান ॥ 

এইকপে অন্ুক্ষণ করয়ে উৎপাত । 

যথায় বিপক্ষনাশী আছেন গো'ীনাথ | 

মুনির আশ্রম নষ্ট করিল সকলে। 

তরু ফল ভাঙ্গে যজ্ঞ লজ্ব মূত্র মলে ॥ 

রমণী পুরুষ যথা পায় বত ষত। 

ধরিয়। ধরিয়। তাহা আনে অবিরত ॥ 

পর্বতের গুহা সব ভরিয়া ভরিয়া। 

উপাঁড়ি গর্বত আর এড়ে আচ্ছাদিয়া ॥ 

ভাল ভাল কুলবধূ বাছিক্জ! হন্মরতি। 

বলে ধর ভাহা সঙ্গে বঞ্চয়ে সুরতি | 

এইরূপ দেশে দেশে ভ্রমে সেই খল। 

অযুতেক হস্তীর সমান ধরে বল॥ 

বৈবত পরধিত গেল টহয়া অলক্ষিত। 

শুনিল তথাই নারীগণের স্রগীত॥ 

পাইয়া পরম সুখ গেল সেই লগে। 

বিদ্যযানে দেখিল বল।ই যহাভাগে ॥. 



ছিবিধ বানর বধ । ২৩৯ 
'যহৰংশে অবতংস সেই মহাবীর । 
'স্থন্দ্র শরীর সব অঙ্গ নটবর ॥ 

রমণীগণের মাঝে গায় উচ্চস্বর | 

বিমল কমলমালা শেভে মনোহর ॥ 

'বারুণী মদির! পানে বিহ্বল লোচন। 

দিব্য মাল্য কলেবর অভিন্ন মদন | 

'ছষ্ট শাখামুগ তাহ! দেখিয়! কুপিত । 

বৃক্ষের কোটরে থাকি পরম অভীত ॥ 
'চিকি চিকি শব্দ ডাল ন্লাপায় ত্বরিত। 

আপনার কলেবর করয়ে বিদিত॥ 

রমণীগণের পাঁনে ঘন দেই উকি। 

বিরূপ গর্জনে কারো দেইত ভাবুকি ॥ 

€দখিয়া কুপিত সেই বিরূপ গর্জন । 

বলদেবে আসিয়া কহিল বধূগণ ॥ 

এফেত অবলা জাতি চপল স্বভাবে। 

- অধিক সগূর্বমতি দেখি র্ললদেবে ॥ 

বিকট মর্কট সেই করিল হেলন | 

কুটি আরত্ত মুখ ঘুরায় সঘন | 

রামের সমুখে সেই যুবতী সভায় । 

উলটি পালটা গুদ দেখাইয়া যায় ॥ 
জন্মিল বড়ই ক্রোধ বীর হলধরে। 
পাষাণ ফেলিয়া! মারি বাঁনর উপরে ॥ 

ভ্ভালের আড় হয়্যা এড়াইল সেই ঘায়। 
সদিরা কলসী ভার কাড়ি লয়া যায়। 

অদ্বাবুস্ ভাঙ্গি ভার ঢালিভে অদুরে। 
বসধিক জন্মায় ক্রোপ বীর হ₹লধরে ॥ 

এইরূপে কদরথিরা রোহিণীকুমারে । 

(বেড়ায় দ্বিবিদ মত্ত ₹য়া। মবিবারে ॥ 

নিকটে বানর দর্প দেখি বারেবার | 

নিজ রাঞ্ে নিরবধি উৎপাত অপার 1 

€ক্রোধেত্ত সকল অঙ্গ করে থর থর । 

(বিনাশিতে উদ্ান্ত হইল! নীলাম্বর $ 

০২০০৭ পিপাসা পা টা 

এক হাথে মৃষল লাঙ্গল আর হাথে। 
তাহাত দেখিয়া দ্ববিধ আথে ব্যথে। 

শাল গাছ উপাডড়ক়! লা করতলে। 

ধাইয়া রামের সুণ্ডে মাথে মহাবলে 1 

পর্বত সঙ্গান সেই মাঁহতপৰ । 
পড়িতে মানায় করে ধর হলধর ॥ 

দ্বিবিবের মুগ্ডে হলী মারিলা মুষল। 

তবু ছুবস্ত নাহি এড়ে নিঙ্গ বল। 

অর্বরত ধারায় শোণিত কলেবর। 

| যেন গৈরিকাঝ গিরি দেখিতে হ্থন্দর ॥ 

গুনরপি শাল গাছ তোলে উবাঁড়িয়!। 
নাড়া দিয় পাতা তার ফেলিল ঝাঁড়িয়া ॥ 

ফেলিয়া মারিল গাছ রাম বিদ্যমানে। 
তিহ তাহা শুল অগ্রে কৈল সাত খানে ॥ 

তার পাছে আর গাছ মারিল সন্ধানে । 

| তাহা রাম সেইরূপে করি শত খানে ॥ 

তিন বারে তিন গাছ ভাঙ্গিল মকল। 

না বাজে রিপুর অঙ্গে চিন্তার বিকল ॥ 

তবে অতি বুক্ষরৃষ্ট করে হরাশর। 

কিবা বড় কিবা ছোট যাহ! যথা পায় £ 

কে?টি কোটি মহাবৃক্ষ কৈল বরিষণ। 
নুষলের ঘায়ে হলী কৈল নিব'রণ॥ 

তরুহীন হৈল যদি সকল কানন। 

তবে দুষ্ট করে শুধু শিলা! বরিষণ॥ 
বাছিয়! বাছিয়া ফেলে ধতেক পাণর। 

মুষল ঘুবায়্য! হলী এড়াল্য সকল &. 

হেলায়*ব্লাই তাহা কৈল সব চুর্ণ। 

অধিক বানরপতি কোপে পরিপূর্ণ £ 

তাল প্রাণ দীর্ঘ ছুই গোটা করে। 

ছুই মুন্ট তুলি মারি বুকের উপরে ॥ 

কুতৃলে হুলী তাহ! এড়াই 'সন্থরে। 

নিল নিজ মুষল সারিয়া হই ক্রে & 



২৪০ রি 

তুলিয়া মারিল! শত্রু জন্তর উপরে। 

সেই ঘায়ে ভূমে পড়ি হইয়া কাতরে ॥ 

ব্দনে শোণিত বহে তেজিল জ'বন। 

বিদ্যমানে দাণ্ডাইয়! দেখে বধূগণ ॥ 
সেই মহাভরে কাপে রৈবতক গিরি। 

জল মধ্যে ধায় যেন স্থির নহে তরি । 

হুরিষে অন্থরে সুর সিদ্ধ মুনিগণ। 
সাধু সাধু নমোনম জয় জয় ঘন। 

সাধু সাধু জয় জয়নম এবচন॥ ফ। 

সথগন্ধি কুন্ুম বৃষ্টি করে ঘন ঘন। 
এথা নিন্দ পুরে স্তি করে সর্বজন ॥ 

এই রূপে দ্বিবিদ বধিয়! ভল্গধরে। 
পরম আনন্দে আসি প্রবেশিলা পুরে ॥ 

গুন গুন অরে ভাই হয়্য। একচিত। 
জীকফমঙ্গল ঘিজ মাধব-রচিত ॥ 

গামা একতা 

জদ্মমণ! স্বয়ন্ঘর | 

'পাঁহিড়া রাগ। 

ছূর্যোধন নিজ সুতা, 

সুন্দরী লক্গ্ণ। যার নামে। 

আসিয়। সকল রাজা, 

 স্বযস্বর কৈল অনুপামে ॥ 

বন্ধ বান্ধধগণ, 

ধনে জনে নাহি পরিমাণ। 
নগর চাতর পুর, 

. অদাই বিবিধ নৃত্যগান ॥ 
লাহ্ব জান্ববতী-নুত, - 

লোক মুখে শুনি শ্বযম্বর | 
সফল ভূপাল বিনি, 
..- “লিল গোবিন্দ ঈর্পধয় ॥ 

দেখিয়া! যৌৰনযুতা, | ডাকিল বিপক্ষগণ, 

করিয়া অনেক পুজা, 

আনন্দিত সর্বক্ষণ, | 

শোভার শবদ দূর, 

রূপে গুণে অভভূত, 

আনিতে রমণী ধনী, 

চ রি ১ বি 

শোর িস্র 

« মঙ্গল । 
প 

নানা বেশ বিভুষণ, দিবা রথে আরোপ 
মিলিল সেই বীর সভায়। " 

পরম নির্ভীত গতি, অতিবড় হৃষ্টমতি, 
কন্যারত্ব হরি লয্যা যায় & ৃ 

কুপিল কৌরব সব, দোঁখ নিজ পরাভব, 

বলিতে লাগিল তারা এই । 
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দৃগ্ের বালক হ্যা, আম! সভা বিডু্িয়া, 

| একা সান্ব আর কেহ নাই ॥ 

দেখ হুষ্ট কত বাট, বান্ধরে ধরিয়া! ঝাট, 

কিবা করিবেক বুঝ্িবংশে | 

। প্রসাদ করিয়া যেই, আমি সব দিল তেরি 

| ভুজে মহী যিনি রিপু কংসে॥ | 

যদি বা তনয় বন্ধ, গুনি আইসে মদে অদ্ধ,. 

পড়িব হইয়া ভগ্রদর্প। 

এত বলি কর্ণ আদি, ধাইল বিষ বাদী, 

ূ যেন চন্দ্রে বেড়ে কালসর্প॥ 

 ধতরাষট্ী ূ প বিধি, অধিক উদ্ধত-বুদ্ধ, 
ূ ধরিবারে ধার পাছে পাছে। 

দেখিয়া পশ্চাত অরি, সিংহ বিক্রম করি,. 

ৰ ধনুক পাতিয়! সান্ব আছে॥ 

ূ থাক থাক হুষ্ট মন,. 

|. তবে কৈল বাণ বরিষণ। 

র 
ূ 
| 

এফে একে বীরবরে, কুটে সর্ধ করেৰরে,. 

দ্বিজ মাধব বিরচন ॥ 

পয়ার। 

কর্ণ শাহ ভূরি বৃষকেতু হূর্য্যোধন। 

সর্বঅগ্রে অবিলম্বে এই পঞ্চজন ॥ 

সর্ব্াঙ্গে ফুটিল বীর ভু নাহি গুণি। 

ক্ষুদ্র মগ সঙ্গে যেন যুঝে বৃগমনি। ॥ 

বিক্রম করিয়। সাম্ব লইল কোদ্ও | 

জনে জনে বিদ্ধে বীর বু বাধা প্রচণ্ড রা 



. কর্ণ আদি ছর বীরে বিন্ধে ছয় বাণে। 
হেনই সময়ে হৈল আগ পাছুআনে ॥ 
চারি চারি বাণে বিন্ধে চাঁরি চারি হয়। 

: একো বাণে একো সারথির প্রাণ লয় ॥ 

শিশুর প্রহারে হৃষ্ট'হয়্যা বীরগণ। 

সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসে ঘনে ঘন ॥ 
অবশেষেশ্নিজ বল করায় বিদিত ॥ 

চারি বাণে চারি ঘোড়া পাড়িল তুরিত। 
সারথি কাটিল তার আগ এক যোধে। 

ধন্তক কাটিল তার আর অবিরোধে। 
বিরঘী হইয়! শান্ব গবু করে দাপ। 
অনেক যতনে সবে হয়্যা এক চাপ॥ 

বন্ধন করিল ধরি অতি দৃঢ় পাশে । 
কন্যার সহিত লয্ম্যা আইল নিজ বাসে । 
আসিয়া ন'রদ তাহ! কহিল সন্ধানে । 
দ্বারক1 নগরে যহুবংশ বিদামানে ॥ 

সত্বরে সাজিয়া সতে লড় যোধ ঠাটে। 

কুরুবংশ উপরে করিয়া মহা কাটে ॥ 
ছোড়ায়্যা আ নবে তারে শিশু পরিমাতি। 
অতি অবিপন্বে সেই কন্যার সংহতি ॥ 
নৃপতির আজ্ঞায় উদ্ধত অতিরেক। 

সাজিয়া লড়িগ! সন্ডে নাহিক বিবেক ॥ 

হেন গালে বলভদ্র আসিয়া! সেখানে। 

সান্ভাইয়! বীরভাগে বৈল উগ্রসেনে ॥ 

কুরুবংশে যছ্ববংশে কলি অনুচিত । 
আনিব ছাআল আমি করিয়! পিরীত ॥ 

এত বলি সাস্াইয়া ক্রুদ্ধ বীরগণে। 
আপনি হস্তিনাপুরে করিলা গমনে ॥ 
রর কিরণ রথে করি গ্সারোহণ। 
সংহতি লইয়া কুল বুধ দ্বিজগণ ॥ 
যেন চন্দ্র লয়ে তারাগণের সংহতি। 
সইরূপে গ্রোম উপবনে উগনীতি 

 উদ্ধরে পাঠার়্যা দিলা ধৃতরাসতর পাশে । রী 

কি করে তাহারা হেন জানিবার আশে ॥. 
ধৃতরাষ্্রে উদ্ধব বন্দিল আগুয়ান। 

ভীন্ম কর্ণ দুর্য্যোধন তার পান্ুআন। 
বলভদ্র আগমন কহিল বিদিত। 

তাহা শুনি বন্ধুজন অতি হরযষিত ॥ 

আস্তেব্যন্তে উদ্ধবেরে করিয়া পূজন। 
মাঙ্গলিক দ্রব্য করে লয্যা জনে জন ॥ 
যথাযোগ্য অন্টোন্তে করি সম্ভাষণ । 

পাদ্য অর্ধ্য আদি দিল অতিথি পুজন ॥ 
ূ আর কথোজন তার জানিয়ী প্রভাব। 
প্রণাম করিয়া পদে মানে বড় লাত॥ :. . 
৷ অস্টোন্তে কুশল জিজ্ঞাসি বন্ধগত। চর 

| 

ৃ 

| 
] 
| 
ণ 

ৰ 
] 

| 

৷ তবে হলী হাসি ব লতে লাগিল অভিমত । | 
। উপ্রসেন মহাশয় নৃপের নৃপতি। 
যে বৈল বলি তাহা কর অবগতি ॥ 

তোমরা বিস্তর বীর একেল! বালকে। 

বিধর্মে জিনিয়া বান্ধি এভিলা ধান্মিকে ॥ 
৷ যাউক মে বোল আর কারো নাহি দার।. . 
৷ অবিলম্বে ছোড়াইয়! পাঠাহ তাহায় ॥ 

| বন্ধনে ভি ভিন্ন তাহা! করিব কেন মিষ্থা ৫ ্ 

র 
ৃ 
ূ 
ূ 

কহিল সংবাদ কর যেই লয় ইচ্ছা ॥ 
শুনিয়া শৌর্্যের কথা ৰলভদ্র মুখে। 
সকল কৌরব ক্রোধে ডাক বলে ছখে ॥. 

ূ অয়ে মহাশয় এই বিচিত্র চন। . ...ঃ 
চম্মের পাছুক! শিরে কর আরোপণ ॥ . 
দুরে পলাইল তার মুকুট ভূষণ। . 

কাবে কি বলিব পাপ কালের দুষগ ॥... 
সহজে যাদববংশে আছয়ে ভাইআল ।.. 

এক গীঞঞ খাই রসি প্ুই সর্বকাল ॥. 

তেকারণে সমতাবে করে অভিলাষে।. 1.5 

এ ট্েদ আমা রক্ষার জল্মাসে ॥ 



ক 

 চামর ব্যজন শঙ্খ শ্বেত ছত্রধর | 

_ ফিন্ীট আসন পায়্য! ভূজে নিরস্তর ॥ 

'হেলার না লই তেগ্রি ধন্নে অহসঙ্কারে। 
_ মিছাই রাজত্ব তাঁর বিদিত সংসারে ॥ 
_বিনতানন্দন পাশে যেন বিষধর । 

স্তবুত আহার করে হেয়! স্ততিপর । 

আমার প্রসাদে ষেই পাইলেক রাজ। 

সে আদি নিদেশ করে নাহি বাশে লাজ ॥ 
'আছুক আনের কাজ নুর অধিকারী । 

_ভীম্ম কর্ণ ছ্োণ হুর্যোধনে মানে বৈরী ॥ 

নিবাসিতে না পারি অমরাবতী পুরী। 

পিংহ হত্তী দস্তে কি সর্পের ভারি ভূরি। 
দাজামদ বীর্যাহেতু সেই হুষ্টগণ । 
এতেক দুর্ধব।ণী বলি চলিল ভবন । 

দেখিয়! দৌর্জন্য শুনি সেই কুবচন । 
উঠিল কুপিয়া তবে ভয়দরশন ॥ 
হাসিয়া হাসিয়।কছে বীরশিরোমণি । 
জানিল স্বরূপে লোক বলে যতবাণী। 

ভুর্শদ খলের সাম্য নহে ভালমতে। 

উচিত্ব তাহার শান্তি করিব সাক্ষাতে ॥ 
_ষেন পশ্ুরক্ষণ লগুড় বিনা নয়। 

ভাল হৈত লাজি সন্ভে আসিন্ভ কেথায় । 

নিছ! সাত্বাইতে হেথা আইঙগু আপনি । 
প্রীভিনিবন্ধ বন্ধু হেন মনে গণি ॥ 
মন্দ বোলগুল! হেলা করিয়া আমারে । 

হর্বচন বলে আরে! সভার ভিতরে ॥ 

ভোজবৃকি অন্ধক বংশের দওধারী। 

উগ্রদেন রাজা সেই নহে অধিকারী ॥ 

. ইন্জর আদি লোকপাল ত্য যার বশ। 
.. দেবতা সমাজে হুগীত যাঁর যশ । 

-. পারিজাত তরু আনি করে উপভোগ । 
এ শশা তৈমনে ছবে বরন যোগ ॥ 

ূ 
চে 

পপ পপ ১৮ পপ পাপ 

বার পদধুগ্গ নৃপ করে উপাস 1. 

তারে কি যুআক্ম আঁর-মপতি ০ 
যার পদযুগরেণু তীর্থের পাবন। '. 

সর্বলোকপাল করে শির আঁভিরণ 1 

আছুক সেসব কথা লক্ষমীহর আমি। 
কলা কল ধরি অঙ্গে ত্রিভুবনন্যামী ॥ 

ভারে নাহি জুআয় বসিতে নৃপাসনৈ । 

যছুবংশ ভূ রাজ্য কুরুবংশ দানে ॥ 

ইহার অধিক বাক্যে দহেত শরীর । 
আমি সব চর্ম্ের পাছকা তার শির | 

এশ্থর্য্যের মত্ততায় বলে ছুরক্ষর। 

কে সহিতে পারে ই! হৈয় দগ্ুধর ॥ 
কুরুবংশজাত যেন না রহে অবশী। 

হেলা নাশিব আজি বলে বীরমণি ॥ 

উগ্রমুত্তি হয়্যা দাণ্ডাইল হাল মুঠে। 

ত্রিভৃবন পুড়িতে আনল ষেন উঠে ॥ 

হাল অগ্রে নগর বিদারি দিল টান। 

গঙ্গায় পড়িল গিয়! লোকের হেন জ্ঞান ॥ 

জলমধ্যে নৌক। যেন করে টলষল। 

তেনই হ্স্তিনাপুর নগর সকল ॥ 

্্রীপুত্র পরিবারে হইয়। বিকল। 
ভা! দেখি সম্রম পাইল কৌরব সকল। 

লক্ষণ! সহিত সাম্ব লয়্যা আগুয়ান। 
শরণ পসিল রাম কর পরিআণ ॥ 

গুনগুন অরে ভাই হয়্যা এক চিত্ত। 

প্টরু্চ মঙ্গল [দ্বজ মাধব-রচিত ॥ 

পাহিড়া রাশ । 

দেখির! প্রমান বড়, স্ত্রী পুতে উত্তর, 

কান্দিতে কাঁঙ্দিতে ঘনস্থাসে। 

ছর্যযোধন আদিকরি, বীর পরিহরি, 
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আগুয়ান করি জোড়করে । 

(সান্ব লক্ষণা সঙ, 

পড়ি! রামের পায়, 

স্যবন অনেক পরকাঁরে ॥ 

রাম বারেক ফরহ প্িত্রাণ। 

সটমতি জড় অতি, না জানে তোমার স্ভতি, 

সেবকে করহু অভিমান ॥ 

রাম রাম আদীম্বর, অখিল আধার পর, 

ৃপ্িস্থিতি প্রলয় কারণ। 
তুমি নিরাশ্রয়ে এক, 

মহাবল ধরণীধারগ ॥ 
বিশ্বসংহার শেষ, নাছি তোমার ক্রোথলেশ, 

নাহি মদমাতসর্ধযয নাহি ছেষ। 

লোক শিক্ষার হেতু, নানারূপ ধর বন্ধ, 

সত্বরূপী হর ক্ষিতিক্েশ ॥ 
নষস্তে অব্যয় স্বামী, সর্বভূত অন্তর্ধামী, 

সর্বশক্তি ধর কপাময় । 

নমস্তে অভয়পদ, কর মোরে প্রসাদ, 

কুপা কর দেহ না অভয় ॥ 
এইরূপে হুলধর, সকম্পিত কলেবর, 

প্রপক্ন দেখিয়! বীক্সগণে। 

এসন্গ হছইয়। কর, আর লা করিহ তর, 
দ্বিজ মাধব বিরচনে ॥ 

পরার । 

পাইন অভগ্মদান রাজ! হুর্য্যোধন । 

নানা ধনে বলতদ্রে করিল পুঁজন ॥ 

বাঁচি বৎসরের বুঝি মহা! মহা ছাখী । 

দুই লক্ষ সাজাই! দি ৃ ষ্টনতি ৪ 

শরণ মাগিল্সা লল্গ, 

সর্বলোক ক্রীড়ক, 

| মহাসরকতনর, 

| স্ব রূচিত রথ সুর্যের কিয়প। 

ূ ছয় হাজার আনি তারে ছিল ততক্ষণ ॥ 
| কল্তার পালনে দালী দিল সহনজ্েক। .. 

| সুন্দরী তরুণী সব রত্ব পরতেখ ॥ 

তবে হুলধর তাহ! লইয়! সকলে। 

ৰ পুজবধূ সঙ্গে বে লয়্যা কুডূহলে। 

ৃ আসিয়া আপন পুরে করিলা প্রবেশ 1. 
৷ দেখিয়া! বান্ধবগণ উল্লাস বিশেষ ॥ 

। রিল বিস্তর বাদ্য মক্গল-বিধাঁনে ৷ 

1 অধিক উল্লাস বৃদ্ধ রাজ উগ্রসেনে ॥ 

ূ পশ্চাৎ সভায় রাদ কহি বিবরণ 

1 ঘেন পূর্বাপর কুরুবংশের কখন ॥ 
| শুন শুন অরে তাই হয়্যা একচিন্ত। 

ভব, মজল দ্বিজ মাধ রচিত ॥ 

| শ্রীকফেল্স এ্বরধ্য দরশনাত নারদের - 

হারকায় আগমন । 

 ষষক চন্দ! 2 £ 

নরক বথিয়া হকি, যোড়শ স্তর নারী, 
লইয়া হরিষে দ্বারকার। রর 

কেহনে একে হত্্যা,একেবারে কৈল বিয়া, 
রহি কবি পৃথক নিলয় & . 

বঞ্চে ব ফেষন ক্লে, থরে ঘরে সন্ভাসলে, 

রজনী দিবসে প্রথ্ডি জনে)  . 

এ বন অভ্ভুত মনে, শুধি শী মরশনে।.. 
চপিলা নার তপোধনে ॥. 

প্রৰেশিল! হ্বারাবতী, দেখিল! নদ অতি, রর 
নবলক্ষ গৃৎ শোভে যার়। 

স্ফটিকে চিত হ, র 
সজত কনক বস্থাশয 8. 



অঙ্গন প্রাঙ্গণ পথ, চতুরঙ্গ হুবসত, । হেন কালে দেব খষি, দেখিয়! সত্বরে আসি, 
নগর সমাজে দেবালয়। উঠিয। সত্বরে ধর্শপর | 

মার্জন লেপন ছেন, ধ্বজ চন্জাতপ যেন, | সাঁফরীট শিরে মণি, পড়িয়া! চরণে পাপি, 

স্কোরণে তরুণী পাপক্ষয়॥ . ধরি তোলে খষ্টার উপর | ্ 

যাষে মাঝে সয়োবর, সরসিজ কহলার, | চরণ পালি জলে. ধরিয়া! মন্তকে ভালে, 

_ কুমুদ উৎপল অলি কেলি। যথাবিধি ধরিয়া সত্যে । | 

মঙ্জোভর অন্তঃপুর, যাহার প্রশংসান্ স্থর, | অব.শষে জোড়পাণি, বলে সুধামক় বাণী, 

নিকর লদত কুতৃহলী ॥ কি করিব বলহ ঈশ্বরে | 

দেখাইতে নিজ শক্তি, করিয়া! অনেক যুক্তি, | বাহার পাদোদক, অধিলের পাবক, ৯ 

বে পুরী শ্যজিলা বিশ্বকর্মু। সে ধরে নারদ পাদ্দোদক। 

কিব! মহিমা! তার, কহিব কতেক আর, | তেঞ্ঞ ব্রন্মণ্য দেব নাম, সকল গুণের ধা, 

যাহে কৃষ্ণ বঞ্চে গৃহধর্মা ॥ হরে তার সকল সারক। 

চন্্রাত্তপ ধারে ধারে, লদ্বিত মুকুতা ঝারে, | কৃষ্ণের বচন শুনি,  হৃষ্ট হয়্যা বলে মুনি, 

বধূষোলসহত্্ মন্দিরে | . শুন হে অখিল লোকনাথ । 

তার মধ্যে এক ঘরে, প্রবেশিলা মুনিবরে, | তুমি সর্বব ভূতে মিত্র, কর বড়ই বিচিত্র 

পরিজ্ঞান হুরিষ অন্তরে ॥ যেবা খল কর তার ঘাত ॥ 

কিবা! শোভ। প্রাসাদ্রের,স্তস্তশেভে বিক্রমে র৷ শজন পালন রীত, করিতে জীবন হিত, 

বৈজয়ন্ত ফুল সুগঠিত । ূ আপনার স্থে অবতারী । 

ইন্দ নীলময় কোটা, জগতের পরিপাটী. ; কত আর পাত মায়া, দেছত চরণ ছায়!, 

মণিযুত সুকু'তা লশ্বিত ॥ আমি ভালে জানি ও চাতুরি ॥ 

দাসীগণ শোভে তার, বিচিত্র স্বর্ণ হার, | চৈতন্ত চরণ ধন, শিরে করি অভরণ, 

অমূল্য হুকুল পরিধান। ূ দ্বিজ মাধব কহে সার! 

সে সব নৃপ্তি নাগ, মাথানন বিচিত্র পাগ, | শুন হে রসিক জন, যে বলিব বচন, 

কাচুলী কুগুন দীপ্তিমান। আর কিছু স্তবন তাহার ॥ 

রতন প্রদীপ সারি, তিথির বিনাশকারী, 

.. গবাক্ষ নিশ্মিত ধূপ ধূমে। টি 

বড়ভি আরূঢ় শিখি. সমুহ নাঁচয়ে পেখি, চা 

উদ্ধ নাদে ঘন ঘন গমে ॥ 
সেই বুহকল! মাঝে, বলিয়াছেন যছুরাজে, | ষোহি যাচক, ভকত বিমোঁচক, 

কুষ্সিণীর রত্ধের শণ্টাম্স। যাকুচরণ ধেআই। | 

সমক্ূপ গুণ দাসী, সহল্র ভিতরে পশি, | বিরঞ্চি পঞ্চানন, প্রমুখ সথরগণ, 

গৃহিণী চামর দেই বাঁএ ॥ ূ ৮ এ 'আগাধ বোধে নাহি পাই র.. 



পরে, মাগো তোইরি চরণ কমল যুগ্লরসাল 

যোস্ি চাহি হাসু, . প্রসাদ করহু বেমু, 
তাবন রক সর্ধকাল ॥ গর । 

অপার সংসার কৃপে, নিপতিত স্বরূপে, 

উদ্ধার করহু অবিলম্ব। 
যাস্সু মকরন্দ, পরসিয়। জ্ঞান অন্ধ, ; 

শমন জিনিয়া করে দস্ত ॥ ূ 

চৈতন্ জীবন ধন, মাধব বিরচন। 

গোবিন্দ মুনি সম্বোধনে। ৰ 

শ্রীভাগবত গীত কথন শ্ুবিদিত, 

ভকত জন বিমো5া - ॥ 

রজত জাতে - ] 

নারদ শ্রীকুঞ সংবাদ । ূ 

এত বলি নারদ ছাড়িয়া সেই ঘর । ূ 

তার পাছে প্রবেশ করিল! অন্তর ॥ | 

দেখিল! তথায় কুষঃ গুহ্িণী সহিত । ূ 

সিংহাসনে বসি পাশা খেলে হরধিত ॥ 
সমুখে উদ্ধব সথা মধাস্থ প্রধান । 

অবিরত করে জলতাম্বুল প্রদান ॥ 

আচদ্িতে দেখি মুনি ্ রেলোক্য ঈশ্বর । 

সখা রমণীর সঙ্গে উঠিয়া সত্বর ॥ 

আসনে বসায়্য ৈলা পাদ প্রা লন। 

আর নান! দ্রব্য দিয়া করিল পুজন 

জিজ্ঞাসা করিলা কেন আইলা এই পুর । 

তোম! দরশনে সব রিষ্ট গেল দূর ॥ 

ভূমি পরিপূর্ণ গোসাঞ্রি বিদিত সংসারে | 

আমি সব অপূর্ণ কিঝ! বলিব তোমারে ॥ 

এবোল শুনিয়া মুনি কিছু না বলিল। 

সে ঘর ছাড়িয়া আর ঘরে প্রবেশিল ॥ 
তার মধ্যে জলকেলি করেন বছুমণি। 

ং ২৪৫. 
ইঞ্টক! রচিত সরোবর সুবিশাল । 

স্থবর্ণ-রচিত ঘাট মধ্যে কাচ ঢাল 

জলের নিকট তটে গন্ধ পুষ্পবন । 

সলিলে কমলকুল মধুপ মিলন ॥ 

মন্দ গন্ধ বহে লহ তরঙ্গ ল্হরী। 
সেই জল সাএ প্রভূ বেড়ায় সাতারি ॥ 
রঙ্গে রমণী অঙ্গে ক্ষণে জল দেই। 

ক্ষণে ক্ষণে ডুব দিয়া বস্ত্র হরি লেই॥ 

| এই সব ধগখিয়। হসিত দেব খষি। 
। তবে আর মন্দিরে আসিয় পরবেশি ॥ 

৷ রত্বের আসনে বসি কনকের থালে। 

ভোজন করয়ে প্রভু মহাকুতৃহলে ॥ 

গৃহিণী পরিশে অন্ন ব্যঞ্জন বিলাস । 

দাসীগণ চামর চুলায় দিবা বেশ ? 

1 তা দেখিয়া নারদ চলিল হাষ্টমন। 
। তবে মুনি গেল। স্থুথে অপর ভবন ॥ 

| দেখিল! তথায় কৃষ্ণ ধর্ম অধিপতি । 

সন্ধ্যা উপাসনে ব্রহ্ম জপি হ্ৃষ্টমতি 

আস্তে বান্তে সে ঘর ছাড়িয়া তপোধন ॥. 

আর গৃহে প্রবেশ করিলা ততক্ষণ & 
খড়গ চর্ম লয়্যা হরি করয়ে সাধন। 

উচ্চনাদে নানা ছাঁদে বিচিত্র চলন ॥ . 

ক্ষণে আগু ক্ষণে পাছু ক্ষণে রড়ে ধায়। 
ক্ষণে উদ্ধ ল্ফে ক্ষণে ভূমি গড় যায় ॥ | ূ 

ক্ষণে ঘুরপাক দিয়! ক্ষণে রহেঠায়। রর ূ 
চণ্ম আচ্ছাদিয়া তন ভূমে মারে ঘায় ॥ 
সেইত আখড়।সনে দেখিয়া গোপালে | | ৃ 

তবে আর স্থানে মুনি চলিলা তৎকালে ॥ ূ 

দেখিলা তথায় অশ্বপৃষ্ঠে গদাধর। 
 উদ্ধপদ গতি ঘোড়া করি নিরস্তর ॥ ্ 
তবে আর স্থানে দেখি রথের উপরে”। | 

॥ ৃ পবন জিনিচা গতি উড়িছে অরে ॥ | 



আর ঠাঞ্জি দেখিল! চড়ির়া হয়বরে 
 এইরপে নানারঙ্গে দেখি অত্যন্তরে ॥ 
ভবে জার ঘরে ক্ষ পর্ধ্যন্ব-শয়নে | 

দেখিলা স্তাবক স্বতি করে এক মনে ॥ 

কর গৃহে দেখি মুনি মন্ত্রণ। করিতে । 

উদ্ধৰ প্রধান মন্ত্রকুলের সহিতে ॥ 

আর খবরে দেখিল! লোকের ক্রীড়া রত। 

রূপ গুণশালী বর বধূকুলযু্ত ॥ 
আর ঘরে দেখিল! মচ্চিয়া দ্বিজগপে। 
নানা অলঙ্কারষুত ধেনু প্রদানে । 

জাব গ্থহে দেখি গীত শুনিতে জীনিবাস । 

পৃথিবী মঙ্গল পুরাতন ইতিহান॥ 

আত গৃছে দেখিলা হাসতে বধূপাশে | 
পরিহাস কথা রঙ্গের অভিলাষে ॥ 

আর গৃহে দেখিল] ধর্মের উপাসনে । 

আর গৃহে দেখিলা ধর্মের সাধনে ॥ 

জান্ম গৃহে দেখিলা কামের উপীনে । 

আর গৃহে দেখিলেন আপন ধেআনে । 

জার প্বছে লেবিতে দেখিল। গুরুজনে । 
বজজ অলঙ্কার তক্ষ্য বিনয় বিধানে ॥ 
আর গৃছে দেখি রিপু সহিতে সংগ্রাম । 

আত গুছে দেখিল! নৃপতি সন্ধি কাম। 

আর গৃহে দেখি বলদেবের সহিত । 

লোকের 2জজ চি! করে সদ্চিত ॥ 

এাইমতে হরিময় দেখে সর্ব্ব গৃ্ে। 
কোন ঘরে দেখে পুত কন্তার বিবাহে । 

পক্সম আনন্দে*বন্ধু ্ঞাতি গণ লয়্যা । 

লোক বেদাচারে প্রত প্রবীণ হইস্গা ॥ 
সদ্য গীত বাজনা মঙ্গল অতিশয়। 
ক্ষয়ে অধিবাস কারো! ছানি করয় ॥ 

স্বরে বাসিবিতা কারে! সম্বন্ধ ঘটন । 
খইন্প দেখে মুজি সকল তবন ॥. 

১০০ 

৮ শা শ্পিপী তত ৩. পর্পীত শত শহ  ১ ০০ স্পা 
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শি রত কা রর ্  28৮৮৮ ৮, 

কোন য়ে দেখি ক্ষ বালক লইয়া । 

ক্ষণে কোলে করি তায় চুম্ব কোল দিয়! ॥ 

ঘোড়শ স্হল মারী আর অষ্ট জন । 

সস্ভাকায় ঘরে আছে এক নায়ারণ ॥ 

বনের তিতর দেখি'ছয় আরোহণ /” 

যু ভোজকুল সঙ্গে বিদ্ধে পশুগণ ॥ 

ই এই সব রূপে উপবন অত্যত্তরে | 

সরোবয়ে রমণীর প্রতি ঘরে খরে ॥ 
রূপে গুণে বৈভবে সকল একরূপ । 

দেখিয়া গোবিদ্দে ত্রাস পাইল পষিভুপ ॥ 

যোগমায়া প্রভাবে সম্ভবে এই সব। 

' কেমনে বচিল ইহ! মানুষ যাদব ॥ 

' অন্তরে বিন্মিত বড় ধরিয়া নারদ । 
নির্জনে পাইর। সেই অভয় বরদ | 

। কছিতে লাগিল কিছু হয়্যাতেক্তিযুত । 
শুন শুন ষো.-গশখর বস্ুদেবন্থত ॥ 

৯ কাশি শি ০ 

৮ 

স্পা ৮৩ তি তত ০ 

জানিলভ যোগমাক্জ! তোমার ভালে তালে । 

বড় বড় মায়ী জন মোন্ধে এক তিলে ॥ 

তৰ পাদপন্ছে মায়া প্রভাব কারণ । 

' নির্ভয় হইয়। কৈলু আত্মনিবেদন ॥ 

০ ০০ 

তৰ বশ ব্যাপিত অখিল এ তুবনে। 

ভ্রমির়া বেড়াই আমি তৰ লীলা গানে । 

কিস্কর করিয়া তেঞ্ি” জানিবে সদাক্স। 

ৃ এবোল শুনিম্াা তারে ধলি যছু রায় ॥ 

| গুন দেবগধি এই ফহি সার বার্তা । 

। ফত কিছু দেখ জীব আমি তার কর্তা ॥ 

আমি প্রতিঘার্দী তার আমি অন্ধুমোদী। 

তার শিক্ষ' হেতু আমি আছি অবিবাদদী ॥ 
আমার মহিমা ত্রিভূুবনে কেবা জানে। 

| ভক্তবিনা 'ভ্রানিতে আম নাহি পারে আনে 
বত কিছু দেখ ভূমি এতিন তৃষনে। 
সঘ মোর বোগমার! শুল তগোোধনে ॥ 



ষত মত দেখ জীব সব হই আমি।. | 

এই সব যোগ মার! কি দেখিলা তুমি ॥ 
অনস্ভ কোটী ব্রঙ্দাণ্ড আমার নিজ রূপে । 

অনস্ত ব্রহ্ধাণ্ড মোর এফ লোমকুর্পে ॥ 

চতুর্দশ ভুবনে এক ব্রহ্মা$ গণন। 
অনস্ত কোটি ব্রহ্ধাণ্ডে আমি একজন ॥ 

নিজ নিজ কম্মভোগ করি সর্ববক্ষণে । 

যখন যাহারে কর্ম করাই যেমনে ॥ 
আমার হিয়ার কেহ নহে কর্মরূপী। 

অনস্ত কোটী ব্রন্ষাণ্ডে আমি এক ব্যাপী ॥ 

এইত ব্রহ্গাণ্ডে তুমি দেখ যতরূপ। 
সকল ব্রন্মাণ্ড মোর এমন স্বরূপ ॥ 

কারো বা করা5 ছুথী কায়ে! করাই স্থখী। 

কালে! নিজ প্রেম দিয়! পদতলে রাখি 

কারে ভক্ত করাই কাছে! করাই অভক্ত । 
ভক্ত ভিন্ন জানিতে না! পারে মোর তত্ব ॥ 

বত যত কহি প্রভু আশ্চর্য্য কথন। 

শুনিতে শুনিতে মোহ পায় তপোধন ॥ 

মুনি বলে কর্শরূপী তুমি ভগবান। 
সকল শরীরে তুমি কার এত জ্ঞান ॥ 

মায়ায় মোহিত হয়্যা ভ্রমি নানা দেশ। 

তোমারে জানিলে প্রভূ কেব! পায় ক্লেশ। 

না করিহু থেদ তুমি দেখ হরষিত। 

এতেক বলিয়! মায়া পাতি খআচসম্থিত ॥ 

ক্ষণেক রহিয়। মুনি সকল শরীরে । 

দেখিল কৃষ্ণের দ্ূপ একই আকারে ॥ 

সন্ত্রম পাইপ! মনে অধিক বিশ্রিত। 

প্রভু সম্মানিত হয়্যা পরম .পিরীত ॥ 

করিয়া চরণ ধান লল়্ে নিজধামে । 
এসব প্রকারে কৃষ্ণ বঞ্চি গৃহ কামে ॥ 

অষ্ট উপাধিক যোল সহল্র রমনী! 

একা হয়া, সভায় রমেন চক্রপাণি ॥ 

গৃহধন্মে যভ কেলি ঠকলা বনমালী 1. 
যেই নর গায় ইহা! হয়্যা কুতৃহলী ॥ 

যেবা শুনে অহ্ুমোদে পাই ইষ্ট ভক্তি ।- 
বদি মোক্ষ পদ চাহে সেহ অল্প শক্তি ॥ 

শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত। 

শ্রীকষ্ণ-মঙগল ছি মাধব-রচিত ॥ 

পঠমঞ্জরী রাগ । | 

লড়িলা নারদ মুনি, কুতৃহুলী চক্র? রং দি 

রতিরসে গোঙাই রজনী।  .. 

দেখিয়া! উক কাল, ডাকিল কোকিল জাল, 

আর নান! পক্ষ মগ ধ্বনি ॥ | 

শুনিয়া! মাধবীগণ, হইল বিরস মন, 
আলিঙ্গন বিচ্ছেদ কারণ । ৮. 

পতি বাহুবুগ মাঝে, থাকিতে সঘন বাজে, 
নিশ্বাস ছাড়য়ে ঘনে ঘন ॥ রি 

পরম সানন্দে হরিৎ নিবসে ঘ্বারকা র্ ্  
ষোড়শ সহত্র বধূ সঙ্গে। চু 

ঘরে ঘরে অনুষক্ষণ, নিজ ধর্ম পরা নী 

দান বিলাস ভোগ রঙ্গে । রর ॥. 

মন্দার কানন কেলি, মন্দ পবন কের 
ভ্রমন সুগীত অতিশয় । | চি 

মধুর কোকিলগণ, হেন করি অ্ক্ম নিও 
স্ততি পাঠে প্রভুর টিআর &. 

অধিক কুক্িণী ধম সভারি টি 
ভবিষ্যৎ বিরহে ছুখিনী |... 

ুহর্তেক স্বাচীরে, এড়িতে প্রাণ নাহি বে 
অবিরত সজল নগানী ॥ 

| বন্ধ মুহূর্কালে,  উঠিয। বাষিত 
বদন পাখালি ধর্ছ সেতু ॥ 
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তবে মান তর্পণ, 

.. ধৌত বসন যুগ ধরি । 
সন্ধ্যা বন্দনা দিয়া, 

মৌনে ব্রহ্ম অপ করি। 
ছুর্যের উদয় ভেল, তবেত প্রস্থান কৈল, 

দেব খষি পিতরি তর্পণে ! 

ধেন্ু অচ্চিয় শেষে, ক্ষৌম ৩ওজিন বাঁসে, 

তিল সঙ্গে দিলা বি গ্রগণে ॥ 

বহু ধেছু হুগ্ধবতী, সবৎসা স্তস্থির মতি, 

দৃন্দর যুবতী স্বর্ণ শুী। 

কণ্ঠে কাঞ্চন সাঁর, দোঁসর মুকুত' হার, 

রতন ক্ষুরের গতি ভঙ্গী ॥ 
গো বিপ্র দেবতার, তারে হয়া! নমস্কার, 

গুরু বৃদ্ধ সকল ভূতেরে । ূ 

কোৌতুকে নিজভূতি, পুজিয়া এসব রীতি, 
প্রবেশ করিলা অভ্যন্তরে ॥ 

মণীর ঘরে ঘরে, বসিয়া! আসন পরে, 
বেশ রচিল আপনার । 

রমণীয় বিভূষণ, মাল্য অঙ্র লেপন, 

যেন আছে লোকের আচার ॥ 

'দখিয় প্রধান স্থান, তাহে বাস্ত অধিষ্ঠান, 

্ দ্বিজসব দেবতা অশেষ । 

ঢুষিয়া মহিষীগণে, যার যে বাঞ্চিত মনে, 

,.. প্রেম বচনে হৃধীকেশ ॥ 

ন্ধমাল্য তাশুল, আর উপহারকুল, 

7. বিপ্রবন্ধু পুত্রগণে দিয়া। 

পাইল! অবশেষ কিছু, উপযোগ কৈল পিছু, 

সারথি আইল রথ লল়্যা ॥ 

হপ্সীব প্রধান তাছে, চারি চারি অশ্ব বছে, 

_.. প্রণাম করিয়া আগু তাহে। 

রিয়া সারঘি কর,  চলিলা শারজ ধর, 
_. * উদ্ধব্ লাত্যকি ডাহিন বাঞ্চে ॥ 

হবনাদি সমা পিয়া, 

করিয়া সুধানন, পূর্বাচলে অর্ক যেন, উন্য় করিণ চেন, 

দেখিক্সা লে পুর নারীগণে। 

সজল সপ্রেম আখি, রহে ঘন মনোছথী, 

অন্তরে বিরস চন্দ্রাননে ॥ 

ঈষৎ হাসিয়া হেন, .  হরিয়া রমণী মন, 
প্রয়া করিল! যত্রুরায়। 

অপরে যাদব সঙ্গ,  সাজিয়া রাজন রঙ্গে, 

উপনীত স্থুধম্্ সভায় ॥ 

দেব সম সভাখ।ন, কোন রূপ কোন ঠান, 

মভিম1 বলিতে ফেবা জানে । 

ূ লোভ মোহ কাম ক্রোধ, মদমাৎসর্ধয বোধ, 

পলায় যাহার নিবেশনে ॥ 

বর সিংহা”ন তায়, বসিল! অখিল রায়, 

| বেষ্টিত যাদব বীর বলে। 

| আপনার তেজে ভ।ল,করিছে দিগের আলো, 

যেন চন্দ্র শোভে তারা মেলে ॥ 

মন্ত্রিগণ ঘনাইয়1, কহে মাথা নোাইয়া, 

হাস্ত রসের যত কথ । 

গায়নে সুগীত গায়, বায়নে মুদ্গ বায়, 

নাটুয়া নটিনী নাচে তথা ॥ 

বেণী বীণা মুরজ, মন্দিরা করতাঁল ভুজ, 

কেহ কেহ শুনায় সুনাদ । 

কেহ কেহ করে স্ততি, ছন্দ ছপ্লায় রীতি, 

গদ্যে পদ্যে পড়ে অবিবাদ ॥ 

তথায় নিবাসে যত, ব্রাহ্মণ ব্রন্দরীত, 
আসনে বসিয়া সেই সব। 

প্রাচীন প্রবীণ পুণ্য, মতি মহীপতি ধন্স, 
যশ কহে রচিলা মাধব ॥ 



 স্ুরাসন্ধ-কারাবদ্ধ বাজ
গণের শীষ পঙ্ধীে 

জরাসন্ধ-চারাবন্ধ রাজগণের শরীক 

সমী'প দূত প্রেরণ । 
এইরূপে নৃতাগীত কথোপকথায় । 

বসি আছেন গোপীনাথ স্ধন্্ম সভায় । 

হেনকালে নৃপ দূত আইল দ্ুআরে। 

তাহা দেখি দ্বারী গিয়া জানাল্য ঈশ্বরে | 

আজ্ঞা পান আনিয়া করিল বরাবর । 

মাথা নোগাইর! দূত কহে জোড়কর | 
: গুন শুন মহা প্রভু কমললোচন। 
ত্রিভুবনে তোমা বহি নাহি আর জন॥ 

যবে জরাসন্ধ গেল দিগের বিজয়। 

যে যেরাজা সব তার রৈল সে সময়॥ 

বল করি তাসভারে আনি ছুষ্ট রাজে। 

বান্ধিয়া এড়িফা আছে ভর্গগিরি-মাঝে ॥ 

একুনে করিল লেখা ছুই শত অযুত। 

.কেহ নাহি নষ্ট হয় আছছ়ে মজুত ॥ 

তোমার চরণে বল করিয়। প্রণতি। 

তুমি কষ্ণ নাথ হও অধখিলের পতি ॥ 

প্রণত জনের কর ভয় বিভঞ্জন । 

ভবভয় পায়া তব লইল শরণ ॥ 

সভে এক জীব তবুভিপ্ন ভিন্ন রীতি। 
কেহ নিরন্তর করে বিকার্মের মতি ॥ 

তব পদ সমচ্চন মঙ্গলে বিমুখ । 

প্রমত্ত হইয়া সেই ভুজে নানা ঢুখ ॥ 

যেবা বলবান সেব। পদ অভিলাষে। 

অবিলম্বে ছি*ড়ে মিছা! জীবানর আশে ॥ - 

সেই অমরের পায় রছক প্রণাম । 

আছুক তোমার কাজ শুন গুপ্ধাম | 

পূর্ণ অংশে বিভু তুমি ক্ষিতি অবতীর্ণ। 
শিষ্ট রাখিবারে ছুষ্ট করিবারে চূর্ণ 
তোমার নিদেশ লোক পায় তাহা হৈতে। 

পেদূতপ্রেরপ। . . ২৪৯ 

স্বপ্নবৎ নৃপস্থথ পরতন্ত্রমক়। 

কেবল ভয়ের তরে ধরি হুরাশয় ॥ 

সে তোমার পাদপস্ম অনায়।সে পাই । 

৷ সেধন এড়িয়া পাপ ক্লেশে মান্র ধাই ॥ 
এখন জানিল্গু সার কহিঙ্গু একমনে । 

৷ প্রণত জনের কর ভয় বিমোচনে ॥ 

দুষ্ট জরাসন্ধ রাজ! এড়েছে বান্ধিয়া । 
কপাকর সেবকেরে লও ছোঁড়াইয়া ॥ 

অযুতেক হস্তীর সমান ব* ধরে। 

তুমি কি না জান সেই কিরূপ সমরে | 

| যুঝিয়া আঠার বার হাঁরিল হোমারে। 
৷ এখন তোমার পুজ1 পীরে অবিচারে ॥ 

ূ বড়ই প্রবীণ দর্প কহিল্ তো.ারে। 
| 

উস 

জানিয়া বিধান কর অনন্ত শরণে ॥ 

এতেক বলিতে সেই নৃপতির দূত । 
। আচদ্িতে তথাই নারদ প্রাস্তত ॥ 

ূ পরম উজ্জল তন্থু শিরে জটাভার। 

| যেন আসি উদয় করিল দিনকর ॥ 

ূ গাইতে প্রভুর গান গোবিন্দ-চরিত | 

| জন্মাই পাপের পীড়া লোকের পিরীত ॥ 

ূ তা দেখিয়া! ভগবান সর্ব লোকেশ্বর। 

ভৃত্য অনুগত সঙ্গে উঠিয়া সত্বর ॥ 
চরণে লোটাই শির বসাই আনমনে । 

পাদ্যাদ্দি উপহারে করিয়া পুজনে ॥. 

মধুর বচনে প্রভু তুষি তপোধন। | 

ব্রিলোক্য অভয় আজি তোমার চরণ ॥ 

তোম! অবিদিত কিছু নাহক ভুবনে । 

তেঞ্চি জিজ্ঞাসিব কিছু পাগুবকরণে। 

কোনরপে শছে তারা কয়ে কোন কাজ |: 

শুনিতে বড়ই সাধ শুন মুনিরাজ ॥ 
গুন শুন অরে ভাই হয়) একচিভ। 

শ্ীক্মঙ্গল ছ্িজ মাঁধব-রচিত ॥ 



বেলোআর রাগ 

সব শকতি তুই দেবা। 

লক্ষ্মীর কমল মতি কেবা। 
গুপত বিক্রম রূপ তেরি । 

যেন হুতাশন জুতিধারী ॥ 

পেখিনু অখিল তেরি মায়া । 

বিধি যার ওর নাহি পায় ॥ 
কে বুঝিব তৌহারি করণ। 

' ষার এই জগত স্যজন ॥ 
বিদিত বিনাশ ধার নাম 

সে তেরি চরণে পরণাম ॥ 

লীলা অবতরী জন্থু দ্বীপে । 
উদ্ধারসি ভরজীব কুপে ॥ 

হামু তেরি পদ অন্ুগত। 

মাধব রচে ভাগবত ॥ 

পয়ার। 

এত স্তৃতি করি মুনি বস্ত বিচারে । 

তবে কথা কহিতে লাগিলা বাবহারে ॥ 

শুন মহাশ, এক কথা জানো যুঞ্ি 

 খুধিষ্টির নৃপতি করিবেন রাজনুই | 

ব্রহ্মজোৌক কামন। তাহার সুনিশ্চয়। 

বাইবেন দ্বেবতা তোমার অংশ হয় ॥ 

সম্বন্ধে তিহ তোমার পিসীর নন্দন | 

সম্বিধান এই ইথে কর 'আগমন & 

বিশেষ বিখ্যাত যশ ক্ষিতিপতিগণ। 

 ভারাহ জাসিব এখা এ সব কারণ। 
ফাহার শ্রবণ ধ্যান পুজন কীর্তন । 

 চগ্ডাল অবধি যায় ব্রাহ্মণভবন ॥ 

-. সে তুমি পরম ব্রঙ্গ স্বরূপ আপনি । 

- লোচন গোচরে হবে কি আর কাহিনী ॥ 

ঁ ঠ 

সু ূ ৃ 

পল সাপ পপ্পপীসিলা পীপিপস্প্প্পীা পপি শা পপসীসসসী 

বার পাদোদক তিন নামে তিন স্থানে 1 
থগ্ডায় অশেষ পাপ বারেক শ্রবণে ॥ 

সমরূপে প্রকাশিত মঙ্গল কারিণী । 

অমর নগরে মহাতীর্থ মন্দাঁকিনী ॥ 

রসাতলে ভোগবতী সর্বলোক জানি। 

মর্তে ভাগীরথী গঙ্গা মোক্ষ প্রদারিণী ॥ 

স্নান পানে দরশনে না জানি কি হয়। 

মনোভীষ্ট সিদ্ধ ঘদি একনাম লয় ॥ 

যাইবে অবশ্ত তেঞ্ যজ্ঞের সাধনে । 

প্রসন্ন অভর পদ পুজ্য ত্রিভুবনে ॥ 

এবোল শুনিয়া প্রভু ভাঁবিল৷ অন্তরে । 
ছুই ঠাঞ্জির ছুই দূত আইলা একেবারে ॥ 

কোথায় যাইব আগু কেহ নাহি জানি। 
উদ্ধবেরে হাসিয়া! বলিল এই বাণী ॥ 

তুমি সে আমার যোগ্য প্রধান সুহৃদ । 
তুমি সে প্রধান চক্গ সর্ব ধর্ম বীত ॥ 
কি করিব কহ যুক্তি উভয় স্কট । 
না স্ফুরে আমারে [কিছু কিআর কপট ॥ 

সর্বজ্ঞ শেখর হয়া! অজ্ঞ হেন কছে। 

উদ্ধবের পরিক্ষাকারণ অন্ত নহে ॥ 

বুঝিয়া সুবু'দ্ধি তিহ সভার সম্মত। 

মস্তজে লইয়! আজ্ঞা কহি অভিমত ॥ 

রাজন্য় করিব নৃপতি যুধিষ্ঠির । 

সর্ধদিগ বিজয়ী আপনি মহাবীর ॥ 

সহায় ভুজিবে ভুমি গিয়া মাত্র তায়। 
প্রপন্ন নৃপতি ত্রাণ করিবে এখায় ॥ 

ছুই কর্ম হইব আমার এই মত । 
আপনার লাভ যশ থুষিব জগত ॥ 

আগুয়ান যাইবে হন্তিনপুর স্থান । 

সম্ভাবিয় নৃপতি করিব অনুমান ॥ 

তার সম্বিধান লয্ন্যা তার প্রয়োদন। 
মারিতে উদ্যোগ তরে জরার নক্দন ৪. 



এ 

“জন্বালদ্ধ কারাধন্ধ রাঞগণে 

নরক রাজার সখা সেই মহা খল। 
অযূতেক মন্তহস্তীর ধরে বল। 
একে একে বীর ভাগ করিল গণন। 
ভীম বহি তার সম নাহি আ'র জন। 
যদি সেই যুঝে একেশ্বর তাঁর সনে। 
তবে সে মারিতে পারে তোম! বিদামানে ॥ 
অক্ষৌহিণী হইতে কভু নহে পরাজিত। 
ভাহার উপায় গোসাঙ্ডঃ দেখো হেন রীত ॥ 
ব্রাহ্মণের বেশ ধরি গিয়া তার পাশে। 

মাগিবে যুদ্ধ ভিক্ষা জয় অভিলাষে 

রহ্ষণা বড়ই সেহ নিবে বিমুখে। 
দিবেক সমর দান মরিবেক সুখে ॥ * 
সহজেই তে'মার নিমিত্ত ভীমসেন । 
বরন্গা মহেশ্বর স্থষ্টি প্রলয়েতে যেন 

গৃহে গৃহে খুষিব নৃপতি নারীগণ। 
. জরাসন্ধ বধিল। ঠাকুর নারায়ণ ॥ 

স্বামী দিয়া হুখিনীর রাখিল! জীবন । 

ধন গোপী গায় শঙ্খচুড়ের নিধন ॥ 

যেন আমি সব আর ষত মুনিগণ । 

ত্রিভৃবন স্থুবিদিত গজেক্মোক্ষণ ॥ 

সীতার উদ্ধার রাম নৃসিংহাৰতার । 
ম! বাপের বিমোচন কংসের সংহার ॥ . 

জরাঁসন্ধ নিধনে অনেক কার্ধা হৈব। 

ছুই অযুত রাজ এক ঠাঞ্জি পাইব । 
পাকের বিপাকে যজ্ঞ হইব পশ্চাৎ। 

যে তোমার মনোয়খ কে করিব ঘাত ॥ 

উদ্ধবের মুবে শুনি জপূর্ব্ব মন্ত্রণা। 
নারদ গোবিন্দ ছুঁছে মহান্বষ্ট মনা ॥ 

বতবা আছিল বৃদ্ধ বছুবংশ জাত । 

স্তাহার। গ্রশংসা ভারে করিল পশ্চাত ॥ 

সথায় প্রধান জরে ন্ব্ত ইরা 

শু, খন ্ 

৮ রঙ 

(তি প্রেরণ । নি 

৭ তবে কৃ প্রযাণে যে করিলা উদ্যান রর 
প্রসন্ন হৃদয় বলবীর্ধ্য অনুপম ॥ 
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা এক চিত্ত । 

শ্রীকষ্ণমঙগল দ্বিজ মাধব রচিত 1 

ধনৃগ। 

উদ্ধাবের মন্ত্রণা,. শুসিক্ কোতুক মনা,.. 
অবিলম্বে বন্ধু দরশনে। | 

নিজ পরিচারকে, বীর ভাগ দলকে, 

আদেশিল! করিতে সাজনে ॥ | 

পুর মাঝে প্রবেশিয়া, ৪বিনত প্রণত হয়্যাঃ 

মা! বাপেরে করিল নমস্কার ৷ | 

বলদেব উগ্রসেনে,  সন্োধিয়া চাক্ি জনে, 

বিজয় মন্দিরে আগুসার ॥ 

শুভযাত্রা শুভক্ষণে,  দ্বিজগণে বেগানে,, ূ  

রমণী ভনয়া গণ সঙ্গে । 

জয় জয় হছুলানুলী, পুরজন কৃতী, | 

দামাম| ছুমসা বাজে রঙ্গে। 

ছন্দুভি মুস্থরী ভেরি, শঙ শিল্পা বারুর,. 

মুঞ্জরী বাজে কত তাস। রন 

ঢাক ঢোল পড়া কাড়া, ৰর্গেণ বহুত সাড়া, 
বাজে রাম যন্ত্রকপিনাশ॥ 

পতাক। চাঁমর ছত্র, গাহুন বন্বুনল চিত, 

লাখে লাখে যায় আগুআান। এ 

সোণামুষ্টি ঘোড়াখাড়া,লাখে লাখে পফেসাা 
_... পাছে পাছে বিবিধ যোগান ॥ 

রাত মাহুতগপ, _ খোড়া হাখী আরো মন্ 

বাজি রী রি লনা ভাঙশ, চুরি, 



এ  ভীকফ-মঙগক | 

. "আগুদল নরহরি, পশ্চাৎ প্রেমের নারী, | গুসিক পাষাণ রত্ব অতরণ গণ. 
সাত সহচর পরিবারে । 

সৃতন যৌবন ভার, নানামণি অলঙ্কার, 

বস্ত্রমাল্য বিলেপন সারে । 

পালম্কী দোলায় চড়ি, পাট ভোট নেতধড়ী, 

| ঘোঁড়! হাথখী পাইক বেটিত। 

হাঁজর1 সিকাই কাহার,মাবী পাঁজা চোংদার, 

সেনাপতি সামস্তসহিত ॥ 

ফৌজে ফৌজে লয়লাগ, দলই ঘড়ই ভাগ, 
ঘন কাটি বরগ! দগড়ে। 

কেহ ঢাল খাঁড়া লয়, কেহ ধনু তীর বয়, 

ঘন হাঁকি ধায় উভরড়ে ॥ 

অবশেষে দাসীগণ, আরসব বধূজন, 

নানাবেশ ধরি মনোহরে । 

মহিষ মানুষ ভট্ট, বুষ ঘুড়ী গাঁধা উষ্ট.. 

খর শর শগড় উপরে ॥ 

আর কোটি কোটি তায়,পাটে আচ্ছাদিত হয়. 

কারে! কারো কামান বিচিত্র । 

দ্বিজমাধবের বাণী, 

অবিরত নানা বাদ্য গীত ॥ 

হল্ফিনাপুরব'সিগণের শ্রীরুষণ 

দর্শনে গমন । 

পরার । 

এরূপে আপনি কৃষ্ণ কৈলা আগুসার। 

একচাপে যায় ঠাট কি বলিব আর ॥ 

ফটকের কোলাহল হইল অতুল। 

সমুদ্র সলিল যেন হইল তুমুল ॥ 

চঞ্চল সকল ঠাঁট জলজস্ক তার । 

দেখিতে না পারি তেঞ্ি অগাধ অপার ॥ 

হভাগবত জানি, 

কোলাহল হৈল তার গভীর গর্জন ॥ 

পতা ক! চামর ছত্র তর লহরী। 

যেবা আমি পড়ে সেহ অবিলম্বে মরি ॥ 

চরণ প্রপন্ন জন কুমুদ বান্ধব । 

প্রকাশ করিল তাহে ঠাকুর যাদব । 

এত উপমায় সিন্ধু হৈলসবঠাট । 

যাইতে আসিতে অন্তে নাহি পায় বাট | 

পরম আনন্দে যাই ভ্রৈলোকের নাথ। 

কখোদুরে গিয়া! মুনি কহি জোড়হাথ | 

আগু আমি গিয়া বার্তা জানাই রাজারে । 

সন্বিধান গত গোসাঞ্ি। নিজ বিধি কারে ॥ 

প্রভুর চরণে মুনি করি নমস্কার । 

সকল তোমায় ব্যক্ত কি বলিব আর ॥ 

। হরধিতে নারপ করিয়া! পরণতি । 

হৃদয়ে লইয়া কৃষ্ণ যায় পুণ্যগতি ॥ 

যধিষ্ঠির স্থানে গিয়া কহ্ি বিবরণ । 

লানন্দিত ধর্মারাজ করিল বাজন ॥ 

পাঙ্গযাদি যতেক পুজার উপহার। 

ভঙ্ষ্য পেয় শষ্য আদি যতেক সম্ভার ॥ 

| সকল প্র করি আছে সাবধানে । 

| কতক্ষণে ঈশ্বর হইব দরশনে ॥ 

ৃ পুরজন সঙ্গে আর অন্য কথা! নাই। 

| চর পাঠাইয়। রি পথ পানে চাই। 

ূ রাঞজচক্র দূতে এথ! ও.ভু সন্বিধান। 

| পাছু আমি আপি তুমি চল আগুআন ॥ 

জরাসন্ধ বধিয়া! তোমার নৃপগণ। 

আনিব ছোড়ান করি কহিল বচন ॥. 

কৃষ্ণের আশ্বাস পাকা সেই দূতবর | 

সকল রাজারে গিয়! কহে পূর্বাপর ॥ 

এ বোল শুনিয়া! তার! হরধিত হয়্যা | 

থাকিল কেবল প্রভুর আগমন চায়] &. 

০০ পিপি শপাপপাী সপে 



_ কতঙ্গিনে দেখিব তাহার চাদ মুখ। 
কতদিনে এড়াইব বন্ধনের হুখ ॥ 

এরূপ ভাবিয়া নিরবধি রাজাগন। 

এথা লোক শুনিল প্রভুর আগমন ॥ 
ছাড়িয়া অনেক রাজ্য সৌবিরে প্রবেশে । 
তাহা এড়াইয়া কৃষ্ণ গেল শূরদেশে 
নগর কানন ক্ষেত্র দেখি ঠাঞ্ডি ঠাঞ্চি। 

কুরুক্ষেত্রে আসিয়া মিলিঙগা গোবিন্দাই ৷ 
ভারী নদী তরিয়া পর্বত অনায়াসে। 

তার পাছে গরম্বতী লঙ্য়া হরিষে ॥ 

পাধশল দেশেতে গতি করিল! হরিষে। 

তায় পাছু করিয়৷ চলিলা শ্রীনিবাসে ॥ 

তাহা এড়ি মৎস্ত দেশে গেল! চত্জানন । 

ইন্দ্র প্রস্থ পুরে গিয়া মিলিলা তখন ॥ 

ুল্লভ কৃষ্ণের গতি গুনি লোকমুখে । 

মহারাজা যুধিষ্ঠির পাইল বড় সুখে । 

গুরু বন্ধুগণ লয়া। উঠিয়! সত্বরে । 

মৃতাগীত বাদ্যধবনি করি পুরঃসরে | 
ধাইয়া পাইল কৃষ্ণ চিরদরশন। 

বাছুষুগ প্রসারিজ। দিল গ্মালিঙ্গন ॥ 

যেন কলেবৰ সর্ব্ব ইন্দ্রি্সমাজে | 

আলয় প্রধান প্রাণ আনন্দের কাজে 

প্রেমেকে বিহ্বল দৌহে মুখে নাঠি বেল। 

বাহু পসারিয়! ছুহে ঘন ঘন কোল ।॥ 

কুষ্ণ আলিঙ্গনে রাজা হরে সর্দতাপ। 

আপা মস্তকে লোম উঠে এক চাপ। 

নয়নে সলিলধা'র। বহে অনিবার। 

পরম আনন পাসরিল নরাচাব ॥ 

তবে ভীমসেনে কৃষ্ণ দিল! আলিঙ্গন । 
হাসিত বনে প্রেমে রজলনয়ন ॥ 

তার পাছে অর্জুন ছুর্জন মদহারী। 
বন্ধ গাবে তোল দিপা আপনা পাস র ॥ 

নু 

ঞ 

 সপাপাথাল্পাস্ীপী পি শিত শা পপি পিপাসা 

সহদেব নকুলের পার্যা দগ্বত | 
দ্বিজগশের চরণ বান্দিলা গোপীনাথ ॥ 
সঞ্জয় আদি করি কুকবংশজ অপার। 

ূ তা সভার সন্মান করিঞ। গুণাঁধার ॥ 
ঈশ্বরে বেড়িল সর্ধলোক চারিভিত। 

| দরশন দিয় আছে যার যেন চিত 
৷ স্থত মাগধ স্ভতি করে গদ্যে পদ্য? 

মৃদ্গ পনব বীণা বেণী শঙ্খবাদোযে ॥ 
গন্ধর্ধে স্ুগীত গায় নাচে বিদ্যাধর। 
র বিপ্র উপমন্ত্রেস্বৃতি করি নিরস্তর 
| এপব প্রকারে তুষ্ট হয়া মুরহর । 
| প্রবেশিতে যাই বন্ধু পুরীর ভিতর । 

| শুন শুন ওরে ভাই হয়্যা এক চিত। 
শ্ীকষ্ঃমঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত ॥ 

| 

| 

রোজ) এতে 

বেলোআর বাগ! 

৷ অবিরত রথধবজ পতাকা রচিত। 
। কনক রতন পূর্ণ ঘট মবোনীত |.. 

স্যন্দর পরমানন্দগ্গ পুরী পরবেশে। 
রমণী তনক্স! বন্ধুগণ চারিপাশে ॥ 

৷ যুবতী স্থবেশ স্থরতি গতিশালী । 

| কুঞ্জর স্থগন্ধিম জলে হতধুলী ॥ 
ূ রুচির মন্দির শালী ঘ্বতদীপধারী। 

| রতন রচিত শৃর্দে হেম কুত্ত বারি 

ূ চুড়ে বিরচিত উড়ে পতাকা সঘন। 

ঘ্বিজ মাধব কহ অপূর্ব সাজন ॥ 

এ তত শা ০৯০ ০৩ 

1 এ 
$ 
] 
) 

পয়্ার | | 

এইরূপে পুরীমধ্যে ঘাঁয় প্গতি |. ..... 
তা শুনি দেখিতে ধায় যতেক যুব্তী. 8... সাইটটি পা 
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হ 

পরম উৎসবন্কতি ন। করি বিচার । 

কবরী ছুকৃল ঈ্গথ হল সভাকার ॥ 

কেহ ছাড়ি বায় গৃহ বাধন বাড়ন। 

'কেছ ছাড়ি যায় দ্রব্য তোলন পাড়ন। 

কে কেহ এড়ি যায় বেশের ঘটন। 

কেহ নান কেহ পান কেহুবা ভোজন ॥ 

কেহ শী এড়ি লড়ে পতির শয়ন। 

কেহ স্তনপানের শিশু ফেলায় গমন ॥ 

বার যেইন্ূপেতে আছিল নিজ ঘরে । 

প্রইন্ধপে চলিল ভেটিতে মনোহরে ॥ 

কুল-বধু হয়্যা সব রাজপথে ধায়। 

নাহি লাজ নাহি ভয় নাহি অন্য দার ॥ 

হুস্তী ঘোড়া রথ পথে কটকেবষ্টিত। 

চলিল গোপাল পথে রমণী সহিত ॥ 

ভাহ। দেখি চাদমুখ সে কামিনীগণ। 

মন্দির উপরে সুখে কৈল আরোহণ ॥. 

পাইনা সকল লোক লোচন পানপাত্রে। 

সুচ্ছিত হইয়া পড়ে দরশন মাজে 

বতনে চেতন পায়্যা করে পুষ্পবৃষ্টি । 

ধরিতে না পাঁরে বুক চাহে এক ছৃষ্টি ॥ 

ধেআনে হৃদয়ে আনি দেই আলিজন । 

মনে মনে তার সহ কহিছে কখন ॥ 

ন্ালই এপুরী তুমি আইলে গোপীনাথ । 

পাইল ছুল্প ভ সিদ্ধ হৈল মনোরথ । 

তবে তার পশ্চাৎ দেখিল পত্ধীগণ । ৷ 

কুতৃঙ্লে তা সভারে বলি জনেজন ॥ 

এই তাগ্যবততী সব কি বা তপ টকল। 

তেঞ্রিঃ পুরুবের শিরোমণি স্বামী প1ইল ॥ 

কেহ প্রিরপতি সঙ্গে ত্রমি কুতৃহলী । 

ফেন চক্র সহিত উদয় ভবরাবলী॥ 

ধীরে ধীরে যান কঞ্পুরদরশনে | 

স্থানে স্থানে পর্ব লোক খাইলে গবনে ॥ 

ৃ 
ণ 
ূ 

মাঙ্গলিক' উপহার লয়্যা ছুইকরে। 

যার যত শক্তি পুজা করি মুরহরে ॥ 
হরিল সকল পাপ আনন্দ অতুল । 

বাহির থাকিয়া প্রভূ গেলা অস্তঃপুর ॥ 

তথাকার বরনারী প্রফুল্ল নয়নে । 
সম্রমে আইল ষোলসহত্র বধুস্থানে । 
নানা রত্বঅভরণ ভূষিত তখনি । 
দেখিয়া পরম রূপ ধতেক রমণী ॥ 

অবশেষে ধন্মরাজ স্থির করি মন। 

আনন্দে যাদবানন্দে ষোগাই আসন ॥ 

সুগন্ধি শীতলজলে পাখালি ছু-পা । 

সুগন্ধি চন্দন পঙ্কে জেপি সর্ব গ1॥ 

অর্থ্য আচমনি পুষ্প মধুপর্ক দানে। 

করিলা অতিথি পুজ1 যথা যে বিধানে ॥ 
বধূগণ পূজিল প্রভুর আগুয়ান। 

আমত্য সেবক সৈন্চে করিল সম্মান ॥ 

দিনে দিনে নব নব হয় অনুরাগ । 

হরিতে সেইপুরী বঞ্চে বহাভাগ ॥ 

মাস কো! রহি তথা নৃপতি যতনে । 

পরম আনন্দ জন্মাইল! বধূগণে ॥ 
রথ আরোহণ করি অজ্জুনের সনে । 

খাণ্ডব দহিয়! তুষ্ট কৈলা হুতাসনে ॥ 

চি নামে দানবের করিলা মোচন । 

র দিল রাজারে সভা করিয়া! স্যজন ॥ 

। শুন শুন অরে ভ:ই হয়্যা একচিত। 

ভীকৃষণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রূচিত ॥ 

ঘমক ছন্য। 

একদিন বসি নৃপতি যুধিষ্ঠির । 

সভা! করিয়। নিজ কাজে 
। 

খ্জি ু নিগণ, 
কষ বত জন, 



সি 

তোমারে নিবেদি মুখ্ডি। অখিল ভূবনে আমার লোকেরে, : 

করিব সম্প্রতি, ষজ্ঞ রাজ সুই ॥ ঞ্॥ কেবা কোনরূপ পান্কে। ': নি ০. রঃ 

নারে হারে হরি, *. যঞ্জিব তোমায়, বলবীর্ষা যশ, বৈতৰ সনৃশ, 

সকল বিভূতি করে পরম প্রসাদ । নহে সরে কিবা নরে ॥ রে 
লিয়ন হয়ত সম্পূর্ণ শুনি যুধিঠির, প্রভুর এতেক বানী, | 

লোক ধর্খে অধিবাদ ॥ ( হদরে সত্তোব হাজনুখ বপমণি-। কও... 

যে তোমার চরণ, ভজে অনুক্ষণ, ূ মাসি হানে বীর জাগে, . 

ধ্যায় গায় গুণগাথা। ৰ করিতে নিযরিরর 
সংসার মোহন, পায়না! মেজন, | সী টারিতিতে, কৈল নিযোজিতে, ৰ 

পরিহরে পাপব্যথা। ৃ জনে জনে মহাশয় ॥ | | 

যদি কামনা করে যাহা পায় আরে! সোই। ! আও সহদেবে, পাগল্য পে 

আন ছখে মরে চরণে, বিমুখ হই ॥ঞ॥ | ঝর বংশের রজে। এ রঃ 
৷ পশ্চিমে নকুল, মতস্ত সমু | 

দেবর্দেব তব, সেবার প্রভাব, ৃ কটক সংহতি রঙ্গে ॥ এ 

দেখুক সকল লোক। উত্তরে অর্জুন অনেক ঠা্টের পিতি। 
ভক্ত অভক্ঞ, : কুকুস্থঞয়, | পুর্বে ভীমসেন, ভূপতি সহগতি ॥ রি . 

বিদর্ড শোক অশোক। ৷ এই চারি বীর, গিরা চারি সঙ্গে, 
তুমি ব্রহ্গাহর, সর্ব স্ষটিধর, ৰ সংগ্রাম করিয়া হেলে। চে 

সর্বভূত অত্ত্ধ্যামী।  জিনি রিপুকুল, আনিল অভুল, 
নাহি আত্মপর, তবু সে কেবল, | রত্বধন কুতুহলে ॥ | . ১ 

প্রসাদ করহ স্বামী॥ ৷ ভাই বুধিষ্টিরকে, দিলা পরতেরখ, 
ক্ষয় উর সম, ইথে বিপধ্যয় নহে,। করিতে যজ্ঞ উৎসব। শে 
সেবা! অন্গরূপ লোকেত্ব উদয় হএ ॥ ঞ্ু॥ ৃ এক। যহুপতি, পদ অনুগতি): 
নৃপ নিবেদন, গুনি চন্দ্রানন, প্রসাদ কহে মাধব ॥ সিন 

বলিতে লাগিল! তায়। : 00 

এই বক্ কর, ইষ্পভাকার, | ভীম ও কৃষ্ণাদির জরাসন্ধ-ভবনে গমন 
করিবে জানি সময় ॥ ূ পরার । ৮, 

যেরার্জাগণ, গত করিয়া বশ। | সবে পরাজয় নাহি মানে জ্্ধ। 
আহরিরা সম্ভার হজ্জ রস ॥ এ তাহা বধিবারে ক্কঘঃ কূরে অনথবন্ধ ॥ 

এ 

বলিতে লাগিল; কৃ রস বিশেষ জানি ছি, (হুর যাব বংশ 

বন্তেক তোমার ও আছে আছে ভাই লব, | একে একে চৌদ্িগ জিনিল নৃপ্গণ |. /. 

রহ পাল : : লবে অবশেষ আছে জরা বন . 



তাহার উপান ক্ষণ কহিল ভীমেরে। 

উদ্ধবে যে বুক্তি দিল দ্বারুকানগরে ॥ 

লই বাক্য নিঞ্চয় করিয়! নরহরি। 
ভীম অজ্জুনসঙ্গে ব্রাহ্মণ বেশধরি ॥ 

গিরিব্রজে আসিয়া মিলিল! অদ্ভূত । 

ষথায় নিবসে সেই বৃহদ্রথ সত ॥ 

রমণীর সন্তাপ্পে কপোত ছাড়ে প্রাণ । 

তাহা! দেখি ব্যাধের হৈল রাগ পাছুআন ॥ 

ছুথিত হইয়া সেহ তেজিলেক দে। 

প্রসিদ্ধ এসব কথ! না জানে বাকে॥ 

গুন শুন অরে ভাই হয়ন্যা একচিত। 

ভ্ীরুষ্ণমঙ্গল ছিজ মাধব-রচিত ॥ 

অতিথি বেলায় গিয়া বিপ্র তিনজন। ৰ % 

জরাসন্ধ সন্গিধানে বলিল! বচন ॥ রত 

দুরে হৈস্তে আমরা অতিথি তিনজন । 

আইল তোমার স্থানে ভিক্ষা! নিবন্ধন ॥ 

যে চাই করিবে দান পাইবে বিমোচন । 

বড় ধর্দ্দমতি তুমি জানে সর্বজন ॥ 

যে হয় ভিক্ষার্থী তার কিসের বিচার । 

যেব ছুষ্টমতি কিবা অকার্য্য তাহার ॥ 

বে হয় বদান্য সে না দেই কিবা দাান। 

যেবা সমদৃষ্টি তার কেন পরিজ্ঞান ॥ 

অনিতা শরীর পায়্যা যেবা মহাজন । 

ন্র করে বঞ্চত ভবসাগর সাধন। 

সকল প্রকারে লোক সেব্য বলে তারে । 

যেবা কীন্ভিবন্ত সেই বিদিত সংসারে ॥ 

হরিশ্চন্দ্র রাজ ছল অতিমহাজন । 

আপনারে দিয় তুষ্ট করিল ব্রাহ্মণ ॥ 

রন্তি নামে রাজা আর ছিল মহাশয় । 

ভাহ'র মাভনা বত কহনে না যায় ॥ 

উঞ্ ভি দ্িক্জবর শিঠ1 কুড়াইয়।। 

অতিথিরে দিল অন্ন উপবাপী হর্যা ॥ 

'শিবি নামে রাজ-মাস দিক সাচানেরে । 

'ঘু ঘু পরিত্রাণ কৈল বিদ্বিত সংসারে ॥ 

বলি রাজা! ত্রিভুবন দিয়া নারায়ণে। 

ইন্দ্র রাজপদ পায় তথির কারণে ॥ 

কপোত করিন বন্দা ব্যাধছুরাশয়ে। 

কপোিনী ছাড়িল প্রাণ পতির বিরহে ॥ 

দাতাঁদিপের ইতিহাঁস। 

পঠমঞ্জরী বাগ । 

হরিশ্ন্ত্র মহাশয়, স্রীপুত্র বিক্রয়, 

চণ্ডাল হইয়া ধর্দবভয় । 

বিশ্বামিভ্র খণদানে, অধযোধ্া। নিবাসিসনে, 

স্বর্গ পুরী গেল স্ুনিশ্চয় ॥ 

রস্তিদেব নামে আর, লয়্যা নিজ পরিবার, 

চল্লিশ দিবস উপবাসে। 

ঘে কিছু পাইল অন্ন, তাতে ভিক্ষা উপাঁসনগ- 
তার দানে ব্রক্ম লোকে বৈসে॥ 

রাক্ত। হে অবগতি কর কিছু কহি। 

যন, বা উৎসব বাণ, যেন মতে করি দান, 

পাইল ষের.গতিযেই॥ঞ্ু! 

আর এক দ্বিজ বর, অতিশয় ধন্দপর, 

শিঠা কুড়াইর! মমৃচিত। ূ 
তাহা অতিথিরে দিয়া, সকল কুটুম্ব লয়্যা, 

স্বর্গেরে লড়িল আনন্দিত ॥ 

শিবি নামে মভাম!ত, স্বর্গে তার হৈল স্থিতি, 

কহি শুন তার বিবরণ। 

আপনার মাংস দয়া, সাঁচানেরে প্রবোধিয়!, 

কপোতের রাখিল জীবন ॥' 

বলি নামে মহাভৃপে,  ছলিতে বাষনরূপে, 
গেলা বিষণ তাহ।র নিলক়। 

শীট শীট শশা শী ৩ শশী পাপী টিসি পাকি ীপিস্পাসিপিস্পিসপাত পাপী 

পর ৮ কা পা এপ. ৯ -০- 
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এ রঃ ডি ০৪৮ "সী" বি, সহী... " 

আপন সহিত ধন, জন এই ক্রিভবন, 
দিয়া ঙারে স্বর্গ বাণী হয়॥ 

ব্যাধে কপোত ধরে,তা দেখি কপোতী মরে. 
কপোতের হৈল সেই গতি। 

দেখিঘ। পক্ষের সত্ব ব্যাধ ৫হল নির্শমত, 
অগ্নি খায়্যা পাইল সেই গতি ॥ 

এই মতে পুরাতন, ৬ আর যত মহাজন, 
করিয়া বিস্তর মহাদান । 

অনিতা শরীর ধরি 

্বলোকে পাইলেক স্থান ॥ 

তুমি রাজ! সত্যবান, 

যাকের পুর মনোরথ। 

দ্বিজ মাধব কনে, কষ্ঃ যত কথা কহে, 

অবশেষে হইব বেকত ॥ 

প়ার। 

আর বা যতেক মহামতি ছিল মহী। 
অনিত্য শরীর পার্যা নিজ পরস্থায়ী ॥ 
রু্ণ ভীম অজ্জুন কহিল এবচন। 
মায়া নাহি ব্যক্ত হৈল এই তিনজন ॥ 
প্রথমে জানিল তবে কহিতে কখন । 
আঁকারে জানিল তবে পদ দমরশন ॥ 
ধন্থক গুণের ঘাত চিহু বামবাছে। 
চিনিল চতুর রাজ। চিত্তিত হয়ে ॥ 
ক্ষতি হয়া ধূর্তসব বিপ্রবেশ ধরে । 
স্ততি পুরঃদর ভিক্ষা মাগে আসি পুরে ॥ 
যে হোকু সে হোকু নাহি করিব বঞ্চিত । 
বদি মোর. দে চাহে দিব স্থনিশ্চিত ॥ 
যেন বলি নৃপতির কান্তি ব্যাপিনী । 
দশদিগে নিরন্তর লোকমুখে শুনি ॥. 

সর্বপাপ পরিহরি, 

শুন এই বিদামাঁন, 

অব্যাহত মি আছরে, জিপগতে 1. 
পখিবী প্রদান কুরি দিল বিষুঃ হাগে € 
কপট ব্রাঙ্গণ বিধুৎ জানি ক্নিশ্চয়। 
শুক্রে মানা কল তবু দিলশধর্ম্ভর় ॥ : 
ক্ষত্রিয় জাতীয় হয়্যা জীবন দশায় । 
না দেই ব্রাঙ্গণে তিক্ষা যশের ইচ্ছায় ॥ 
এতেক ভাবিয়া মনে উদার চরিত্র। 
জিভ্ঞাসিল তা সভায় দিব হরষিত ॥ 
শুন হে ব্রাহ্মণ সব লও কোনকাম্য । 
যদি মুণ্ড চাহ ত'হা দিব নাহি বাম । 
রাজার প্রতিজ্ঞা শুনি বলে চক্রপাণি। 

যুদ্ধ ভিক্ষা! দেহ মাত্র শুন হৃপমণি॥ 
তুমি মাত্র একাকী আমরা একজন । 

না লইবে গ্রোসর করিবে এই পণ ॥ 

যদি মন ভ্লীয় তবে করিবে সুসাজ। . 
আমি সব ক্ষত্রিয় না চাহি আর কাজ . 

এই বীর ভীমলেন বলে অন্ুপার্থ।.-. 
ইহার দোসর এই অর্জন ই্ছার নামক. 

এছ দোসর আমি বহ্থর তনয়। | 

তোমার শত্রু হই আমি দিল পরিচয় । 

তেইশ অক্ষৌহিণী করিয়া! নিজ সেনা & ূ 

বারে বারে যুঝিল যে আমি সেই জনা । 

কষ্ণের বচনে জরাসন্ধে পাইল হাস। . 
ডাক দিয়া বলে হের শুন গ্নিবাস॥ 
প্রতিজ্ঞ! করিয়া আছি দিব আমি রপ্র & - 
তুমি বুদ্ধ যোগা বীর নহত কারণ ॥ : . 
পরিহরি আপনার পুরী মধুপুর । 
সমুদ্র শরণ লন্যা অতি ভরাতুর & 
জল মধ্যে নিবাল করিলে মোর ভয়ে 1. ; 
তেক+$রণে যুদ্ধযোগ্য নহ তুমি মোরে 8 
এই ত অঞ্জুন সত্ব ধরে বাকতেক। 

'সমবল নহে জার কেবা যুবিষেক £& 



দৰে আছে ভীমসেন মোর. সমবগ। 

ইহার সহিত যুদ্ধ করিব নিশ্চল । 
এক্সবলি এক গন্ধ দিলেক ভীমেরে । 

আর আক গঞ্ষ। লর়্যা আপনি ক্রোধ করে ॥ 

পুরের বাহির হৈল ছুই বীরবর। 
জংগ্রাম দেখিতে লোক ধাইল বিস্তর ॥ 

বড়ই অপূর্ব স্থান ময়বান প্রসর । 
তথাই হইল ছহে যুন্ধ ভয়ঙ্কর ৷ 

শুন শুন অরে ভাই হয়া একচিত। 

ঞ্ীরঞ্মঙগল ছিজ মাধব রচিত । 

পুরব' রাগ । 

বণমদে দুইবীর, কটিতে আটিয়! চীর, 

অশনি সমান গদাপাপি। 

হছে মুখাঘুন্ধী ডাঁকে,কুগ্ডলী আকার পাকে 

অবিরত করে হানাহানি ॥ 

ভীমসেন সহিত অসীম বীর যুঝে জরাসন্ধ। 

যেন ছুই নটবর, অখিল মনোহর । 

নাচাই বহুবিধ ছন্দ | খর 

ক্ষণে দক্ষিণে গতি, ক্ষণে বাঁমা গতি অতি, 

অঙ্গে অঙ্গে ভেপ মহানার ॥ 

সুণ্ডে মুণ্ডে চুসাঢুসি, যেন ছুই মেষে রুষি, 

... তুণ্ডে তুণ্ডে বাক্ষসী প্রহার ॥ 
“করে করে জড়াঞ্জড়ি, যেন গজেগজে ভিড়ে 

পায় পায় প্রক্ষেপ সংগ্রাম । 

গদায় গার পুন,. সমর বাজিল ছুন, 

ও চট্চট্ শব্ধ অনুপাম। ্ 

 ধেন ছুই মত্তকরী, দস্তেদস্তে মারামারি, 
... বিদ্রপাত সম শব শুনি। 

 কন্ধ কটি পদ ভুজে, দৃঢ় অঙ্গে অঙ্গে বাজে 
1 শঙ্কা হয়া? গেল খানিখানি। 

এ ৯০5 ৯২৭ ৬ 

গুঁড়া হয়া গেল হই গদ1। 
ক্রোধে অন্ধ ছুই বীর, তবু কেহ নহে স্থির, 

মাধব রচিলা রসদ £ 

অরাসন্ধ ক রাবদ্ধ,'রাজগণের ত্ভতি । 

পয়ার। | 

দুহাক।র ছুই গদ। ভাঙ্গিল দ্প্রচ্ছাক্ে । 

ৰ মুঠক' সুঠকি তবে লাগে ছুই বীরে ॥ 

লোহার মুদগর হেন বাজে ঠুস ঠাস। 
হন্ঠি-সম শব শুনি জয় অভিযান ও 

| ক্ষণে ক্ষণে মারি বড় দারুণ চাপড় 
কারে! হারি ক্রিন নাহ সমরে অপড় ॥ 

সমশিক্ষা বলবীর্যয ছুই যোদ্ধাপনি। 

সমান প্রহার করে চলে সমগতি ॥ 

অক্ষীণ যৌবন ধোহে নাহি শ্রমলেশ। 

ত'হা দেখি মনে মনে ভাবে হৃষীকেশ ॥ 

বিপক্ষের জন্মমু্ু জানি মহাশঃ8। 

যেন জরা রাক্ষপা জ্রড়িল ছইকার ॥ 

সেই সন্ধি ভীমসেনে দেখাই প্রক'রে। 

তবে সে ধিষম 'রপু পারে বধিবারে ॥ 
এতেক উপায় চিস্তি চাহি ভীমপানে। 

নি তেজে তনু তার পুঝি বিদ্যমানে । 

কৃষ্ণ তেজে ভীমসেন ছুম্ধ বল ধুরে। 

যুঝতে বুঝিতে জরাপন্ধ টুটো বলে ॥ 
সঙ্কান পাইয়।৷ তবে ভাম মহাবলে। 

আন্তেব্যন্তে জরাসঞ্জে পাড়ে ভূমিতলে ॥ 

এন পথ পদধুগে চাপিয়! সমভাবে ॥. 
আর পদ ধরয় গ্রচণ্ড ছই করে. . 

উতে গেল ছুইচির হৈল ছুইখাল£ . 

গুদে হৈতে সন্ধি সন্ধি ড়িঘ সান ৪. 

ূ 



এক পদ উরু মুড কটি পৃষ্ঠ স্বল। 
এক আখি এক বাহু শ্রবণ কপোল॥ 

এইরূপে ভিন্ন ৈল দেহ ছই গোন্টা। 
যেন বৃক্ষশাখা! চিরিল হস্তীগোট। ॥ 

মইল মগধ রাজ! দেখে সর্ব লোকে । 

'কেহ হাহাকার করে কেহ ভবে শোকে ॥ 

অর্জন গোবিন্দ কোলদিয়! ভীমসেনে। 
প্রশংসা করিল আর বীরের সম নে। 
তবে জরাসন্ধ জুত মহাদেব নাম । 
রাজ্য অভিষেক তারে কৈল গুণধাঁম। 

ছত্র দণ্ড দিয়া পাত্র মিজ্রের সহিত। 

প্রজাগণ আগৈ রাজ! করিল তুরিত ॥ 

'হরিষে নৃুপছি গণে আন ছোড়।ইয়া | 

যারে জরাদন্ধ ছিল বন্ধন করিয়া ॥ 

ছুই অধুত পরিমিত সেই রাজগণ! 
চিরকালের কল্াইলা বন্ধনমোচন ॥ 

অন্ন ত্রঃখে অতি ক্ষুব কশ অঠিশয়। 

মলিনবলন মলা পড়িয়াছে গায় ॥ 

গুষ্ধমুখ দাড়িচুল নখ পরিমিত। 
ভল্ল্কের প্রায় দেখি মনে লাগে ভীত ॥ 

আনন্দে মিরা তারা দেখিল মুরারি। 

অনন্ত জন্মের ছঃখ শোক পরিহরি ॥ 

স্যাম তনু পীতবাস দেব বনমালী। 

বৎস কৌস্তভ চতুভু্জ বেশশালী ॥ 
অরুণ কমল নেজ্র গুরসন্ন বদন। 

অকরকুণডল হার মুকুটভূষণ | 

কেমুর কম্ধণ কটিহত্র সুশোঁভিত। 
যেরূপে লাবণ্য সভার হন্গিল কচিৎ'॥ 

যেন শিবু 'রূপ পিএ নিরবধি 

ম বাহ্যুগে ফোল দিলে মনসুদ্ধি & 

যেন ৷ অবিদয় নদ হিয়া ক্ষণেক।. 

দে পাকি রকি করি ক্মেক 4. 

বন্ধনের সন্ভাপ হইল পাসরণ।. 
পুটাগুলি হয়] স্ধতি করে কনেজন র 

নমস্তে দেবের দেব অক্ষয় শরীর.।. 

প্রসম্ন জনের আত্তিহর মহাবীন্ ॥ 

তোমার পঞ্াারবিন্দে লইনু শরণ। 

এঘোর সংসারে প্রভু করছ তাগণ।. 
জরাসন্ধ নৃপতি করিয়াছিল বন্দি । . 

তাহা লাগি তাহায়ে আমর! নাহি নি্দি চা. 
জানিল নিশ্চয় ইহ! তব জস্কুগ্রহ । 

যাহার কারণে রাজ্য ভোগের নিগ্রছ $ - 
রাজ্যের বশ্বর্য্যমদে যে হয় সম্মুখ। 

সেই জন ন! পাক্স পক্মমানন্দ সুখ ॥ " 
মায়! বিমোহিত নর পায় রাজপদ। 
অক্ষর করিয়া! মানে বিষম সম্পদ |... 
যেন সুর্য মরীচিকা দেখিয়া ছান্সাল। : 
সরোবর জ্ঞানে ধা খাইবারে জল &.. 
পূর্ব্বে আমি সব ষেন মাঁামতি হয়া ।. 
হিংসিল অনেক পাস নও 
এখন কালের গতি জানিল সদয়। 

হতদর্প হয়্যা সেবা করিৰ তোমাক্ক ্ . 

এই নিবেদন কৈল শুন মহাশয় । ...: 

মিছ। রাজ্য অভিলাষ মনে রা ল ৫. ঃ 

হেন উপদেশ দেহ তোমার চরণে। 

সর্বদাই শ্রুতি বেন থাকে মোর « মনে। র্ 

সংসারে জন্মিয়া মাঁজ তোমার দেব নী 
তুমি কৃষ্ণ বাসুদেব হবি লনাতনে। ॥. 

পরমাতআ্মা স্বরূপ প্রথত ক্েশনাশ / 

নমে। নম মহা প্রভু ঞএগাপীর প্রেমবাজ। ছি 

খ্রত স্ততি টকল হরি মহীপি সৰ ৪3. | 

সককুণ ভক্ক্যা তবে বলেন বাদ ব:ঃ. 

শুন নৃপচক্র আমি অধিক উবার 1... 
এ নি অভিমত বর &. 



২৬০ ৃ্ 

সুজি হৈতে ভকতি হইবে দৃঢ়তর । 
অতি শুদ্ধমতি তোরা জানিল কিন্কর ॥ 
রাজ্য পশ্ব্ধ্য মদে মত্ত যেই জন। 
সেই জন নাহি পায় আমার চরণ । 

ভূমি সব জ্ঞানবান দেহে নাহি আঁশ । 

তঙজিলে আমার পদ প্রেম অভিলাষ ॥ 

এড জানি তুমি সব দেহ কর মিছা। 

ভজিবে আমায় বজ্ঞে নিজ ধর্মে ইচ্ছা! ॥ 
পালিবে সকল প্রজা উচিত বিচারে । 

জন্মায়্যা সম্ততিকুল সংসার-ভিতরে ॥ 

হছংখ সুখ সম হ্যা আমাগত চিত্ত । 

উদাসীন ধৃতব্রত বিচলিত নিত্য ॥ 

অস্তকালে আমার পাইবে ব্রহ্গরূপে। 

শুন নরপতি সব কহিল স্বরূপে ॥ 

এতেক বলিয়! কৃষ্ণ স্নান উদ্বর্তনে ৷ 

দাস দাসী বিস্তর জুড়িল ততক্ষ-ণ। 
রাজষোগ্য বস্ত্র অঙ্গে দিল আভরণে। 

ভূর! তুষিল সব মি আলাপনে ॥ 
নান! উপহার দিল কপূর তান্ুল। 
প্রভুর প্রলাধে দীপ্যমান নৃপকুল। 

দিব্য রথে চড়ীয়্যা অভয় প্রিয়বাক্যে। 

ছত্র পতাকা বাদ্য নৃপতি প্রত্যক্ষে ॥ 

বার যেই নিজ দেশে পাঠাইলা সঙ্গে । 

এইরূপে নৃপকুল এড়াইল হঃখে। 
ঘরে আসি নৃপগণ হরষিত মন। 

রী পুত্র আগে কহে কৃষ্ণের কথন। 
দাই তাছার পার মজাইয়া মন। 
করিল অনেক যজ্ঞ কষ্,ের পূর্ন ॥ 

নজ ধর্দে প্রজাগণ পালে শুদ্ধমতি। 
[ত বৈল কৃষ্ণ তাহা কৈল সেই রীতি ॥ 

চন শুন অরে ভাই হয়্যা এক চিত। 

ঈকুফমঙগল দ্বিজ মাঁধব-র:চত ॥ 

ধ-মজল। 

| গৌরী রাগ। 
ভীমহস্তে জরাসন্ধ, বধি মনে আনন্দ, 

পুরিল বিষম শঙ্খনাঁদ । 
শুনিয়া সকল লোক, হুরিয়৷ মনের শোক, 

মানিল মগধ শূরবধ ॥ 

যুধিষ্ঠির নৃপবর, অসীম উল্লাস পর, 
পাইয়া আপন মনোরথ। 

সর্বজ্ঞাতি বন্ধ মত, দেখিতে দৈবকীন্থত, 

সভা সঙ্গে ধায় রাজপথ । 
ভীম অজ্ঞুন হরি, অপর আর অস্ুসরি, 

রথ পরিহরি তিন জন। 
এক বলে এক মেলে, এক ভক্তি কুতৃহুলে, 

প্রণমিলা নৃপতিচরণ॥ 
সত্বরে কছিল৷ কথা, যেরপ করিলা তথা, 

একে একে বিনয় বিহিত। 
তা শুনিয়! ধর্রাজ, পাসরে সকল কাজ, 

পরম আনন্দে মুরুছিত ॥ 
নয়ন সলিল ধারে, বহে নীর অনিবারে, 

প্রেমে বদনে নাহি বাণী। 

না বলিকা এক বোল, হরিষে না দিল কোল, 
কি করিব একই না জানি। 

চৈতন্ত-চরণ-ধৃলি,।  শিরে ধরি কুতৃহলী, 
দ্বিজ মাধব রস ভাষে। 

নৃত্য গীত বাদ্য যত, তাহা বা কহিব কত, 

আনন্দে যাদবানন্দ হাসে। 

শিশুপালের শ্রীকৃষ্ণ নিন্দা । 
অবশেষে যুধিঠির পায়্যা পরিজ্ঞান। 
বলিতে লাগিল! কিছু প্রভু বিদ্যমান & 
তৈলোকোর গুরু ভূমি সকল প্রধান । 

' আর সর্ব লোকের হও তুমি প্রাপ॥ 



 শিশুপালের শ্রী নিন্দ1। ৃ টনি 
বার আজ্ঞা বিধিভব ধরয়ে মন্তকে। 
সেই ভগবান তুমি জানে সর্ধ্বলোকে ॥ 
তথাপি ঈশ্বরে মানে যজ্তঞবান জন। 
পুরম যতনে পুজে যাহার চরণ ॥ 
ইহার অধিক আর নাহি বিড়ম্বন। 
শুন শুন মহাপ্রভু কমললোঁচন ॥ 
এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মা পরম যে হয়। 

তার তেজ হাস বুদ্ধি কম্ম হৈতে নয়। 

বার যত অনুকল্প তোমার কিন্কর। 

সুঞ্ি মোর হেন জ্ঞান নাহিক অন্তর ॥ 
ক্ৃষ্ভতক্ত যুধিঠির জানিয়া তখনি । 
সকলপ্রকারে শ্রেষ্ঠ দেখে যছুমণি । 

হেনকালে সহদেব বলে বিদ্যমান । 

সদন্ত হইব কৃষ্ণ সভার প্রধান ॥ 

ধান অংশ রূপে এই সকল ভূবন । 

আপনি আপন স্থ্টি পালন নাশন ॥ 
বাহার নিমিত লোক করে নানা কর্ম । 

ধন্ম অর্থ কাম আদি সাধি নিজ ধন ॥ 

তেকারণে সর্বশ্রেষ্ঠ এই ভগবান। 

ইহারে সদন্তে পুজা কর আগুয়ান ॥ 

ইস্থার পূজনে পুজ1 হয় সর্বভূত। 
শুন সর্ব সভাসদ শুন ধন্ধন্ুত ॥ 

যে চাহে দানের ফল পাইতে অনস্ত। 

সেই জন পুন্কৃক একান্ত গে।পীকাস্ত। 
এতেক শুনিয়া সহদেরের বচন। 

শুনিয়াত সাধু সর না করিল গৌণ ॥ 
ভাল ভাল বলি সভে কৈল তারে স্ততি। 
গুনি হষ্ট হৈল যুধিভির মহামতি ॥ 

সভার সম্মত কণ্ম জানিয়া নিশ্চল। 
বরণ করিল তাঁহে প্রণতি বিহ্বল ॥ 
স্থাপিত হুশীতল হুপবিত্র জলে । 
রন্ধপীঠে পাখালিল চরণবুখলে ॥. 

সর্ব পরিকর সঙ্গে পাতিয়া মন্তকে। 
সম্তরমে ধরিল সেই ক্কষ্পাদোদকে ॥ 
পীতবাস পরিধান যেন সঘুচিত। : 
রত্ব-অলঙ্কারে তঙ্গ করিয়! ভূষিত ॥ 
সর্বাঙ্গে পিল গন্ধ চন্দন বিশেষ। 
শিরে তবে শোভে মাল্য কুস্থুম অশেষ ॥ 

আনিয়া ব্রাহ্মণ সব করিল বরণ। 
একে একে বলি তাহা সভার গণন ॥ 
প্রথমে বরিল ব্যাস মুনির প্রধান। 

৷ তার পরে ভরদ্বাজ তপের প্রধান ॥ 

| ত্রিত বিশ্বামিত্র বামদেব মুনিবর। 

বিশ্বমতি সতিদ্ব পুলহ পরাশর ॥ 
কশহাপ ধৌম্য রাম মুনি আদি করি। 
এই সব মহা মহাশয় কষ্চে বঙ্গি॥ . 

। বীতহোত্র দ্রোণ ভীম্ম আর নানা জন। 
ধতরাষ্ হূর্যযোধন বিছুর গণন ॥ 

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ত শুত্র নানা জন। 
আর যত রাজ! সব রাজপত্বীগণ & 

। দেখিতে আইলা সভে যজ্ঞ মহোৎসব । .. 
যার যে উচিত কর্মী করে সেই সবর ... 

1 তবে সেই মুনিগণ সেই যজ্স্থলে। 
প্রথমে কর্ষণ করে স্বর্ণ লাঙগলে ॥ 

যথা বলি নৃপবর করিল দীক্ষিত। 

আরভিল রাঁজনুয় কৃষ্ণের পিরীত ॥ - 
ইন্্র আদি লোকপাল ব্রদ্ধা মহেষ্বর |... 

'; কৌতুকে আইলা বজ্ঞে লয় পরিকর ॥. 
সিদ্ধ গন্ধবর্ধ বিদযাধর মোরগ । . - 
যক্ষ রক্ষ কিন্নর চারণ পর্পগ ॥. 

1 সুদিগণ নৃপগণ আপন সাজনে। .. 

আইল সত্বর সভে বৃপত্তি- আহ্বানে /- 

সম্পূর্ণ হইব যজ্ঞ সতে অনুষানি 8... ... 



শাধু সাধু বলিয়া বাখানে শিষ্ট জন। 

টি... 

ইং 

মির আহুতি যগ্ত হয় যার নামে ॥ 

বাহার কারণে লোক করে নানা ধর্ম । 

ধা অর্থ কাম মোক্ষ সাধে নিজ কর্শ ॥ 

স্তেকারণে সর্বশ্রেষ্ঠ হয় নারায়ণ । 

ইঞ্ার অগ্রেতে পূজা করহ রাজন । 

ইঞ্টারে করিলে পুজ। পায় সর্ব ?তে। 

অতঞএব অগ্রে পূজা কর নন্দম্থতে॥ 

ষে চাহে কর্মের ফল পাইবে অনন্ত । 

সেই জন পুজা কর এই গোপীফাস্ত॥ 

এতেক শুনিন্! সহদ্দেবের বচন । 

ভাল ভাল বলি সভে তারে করে স্ততি। 

সভার সম্খতি কর্ম জাঁনিয়া নিশ্চল। 

পুজিল! কৃষ্ণেরে হয়্য1 প্রণয়-বিহবল । 

সর্ধ্যাঙ্গে লেপিল গন্ধ চন্দন বিশেষে । 

. সুগন্ধি কুম্ধমমাল! মন্তকে প্রকাশে ॥ 

নান ভ্রব্য দিয়া পুজা করিয়া গোবিন্দে। 
 পপ্রদে আখি ঝোরে রাজ! মজিল আনন্দে ॥ ; 

_ন্বপতি-পুজিত ক হইল! কৌতুকে ৷ 

জয় জয় নমোনম কহে সর্ব লোকে ॥ 

. গ্রণতি করয়ে সব কৃষ্ণের চরণে। 
- ভাহা দেখি শিগুপাল রুধিল তখনে ॥ 

, আপনার আসন ছাড়িয়া অবিলঙ্বে। 
, : উদ্ধ বাহু করি বলে অতিশয় দস্তে ॥ 

- সড়ামখ্ো তিরস্কার গুনযে গোবিশ্দে। 
7." বাপমার মলে ভই গোবিলোয়ে নিঙ্গে ॥ 

তবে সব সভাসঘ সভা বিদ্যমানে। | শুন সব সভাঙ্ন আছ সভাসদ । 

আঁগে কার পৃজ। করি করে অন্ুমানে ! ৰ না জানিয়! নীচে ফেন করহ মহত ঈ 

হেনকাঁলে সহদেেব বলিল বিধান। ধাঁধি মহাখধি সব আছে বিদ্যমান। 

আগে পুজাযোগ্য হরি সভার প্রধান ॥ তাহ! সভ1 তেজি কৃষ্ণ কে করে প্রধন ॥ 

সতেক দেবতা করে আপনার কামে। কুলহীন গোপজাতি নাহি জানে কে। 

এপ্রতলোক থাকিতে পুজিত হৈল সে? 

এবে ৰন্দেব স্কৃত বলয়ে সংসারে । 

কোন কুলোভ্তব কৃষ্ণ বলহ আমারে ॥ 

বদি বল যছুকুলে কৃষ্ণের উতৎ্পতি। 

চস কুলে বাতি শাঁপে ছত্র বিবর্জিতি ॥ 

তবে কৃষ্ণ কিসে শ্রেষ্ঠ কে দিল সম্মত। 

নীচের পৃূজন কৈলে এই কোন্ রীতি ॥ 

সর্ববধন্ম বছিভূর্তি সর্বগুণ হীন । 

সে কেন পাইল পৃজ! থাকিতে প্রবীণ ॥ 

যুদ্ধে ভীত হুইয়! পলায় দূরদেশ। 

সমুদ্রের চরে গ্রিয়া করিল প্রবেশ ॥ 

ৃ দন্থুবৃত্তি করি প্র! পীড়ে নিরস্তর। 

 শুনিক্াা। নৃুপতি বড় হৈল হষ্ট মতি ॥ কোন্ গুণে সেই পৃজ্য হয় সভাকার 

এতেক করিয়া নিম্দ! রহে বিদানান। 

তবু ফিছু না বলিল হাসে সগবান। 

শৃগ্নালের শব্দ গুনি যেমন কেশরী। 

কছু নাহি কহে নাহি দেখে তুচ্ছ কপ্ধি ? 

গোঁবিন্দের নিন্দা শুনি সভানদগণ। 

কর্ণে হস্ত দিপ্প সভা তেজিল তখন ॥ 

ক্রোধ করি গালি দেই শিশুপাল প্রতি । 

সত্বরে শমনগৃহে বাউক ছুর্মতি ॥ 

কৃষ্ধে বা কৃষ্ণের জনে যে করে নিন । 

1 শুনিয়া! ষ্যপি নাহি লড়ে সেই জন ॥ 

সেই পাপ অধঃস্থা:ন তাহার 
পতন $. 

দ্বিজ মাঁধৰ কহে গুন তক্তগণ ॥. 



মি 

ভ্রিপদী। 

কুষ্ণ-নিন্দ! শুনি, 

যত সপপ্তিত ঘোদ্ধা। 

মত্ম্ত দেশাশ্রয়, সহিত সঞ্জয়, 

জ্রোধেতে উদ্ধ আমুধা ॥ 
উপস্থিত কাপ, বুঝি শিশুপাল, 

অসি চম্ধ করে লয়্যা। 

করয়ে ভৎসন, 

কুষ্ণ-পক্ষ নৃপচর়ে ॥ 

দৈৰকী'-নন্দন, 

_. পুনঃ পুন নিন্দা শুনি। 
রুধষিল তখন, 

কুলাস্তক বম জিনি ॥. 

প্রভাত অরুণ, 

থর থর কাপে অঙ্গ । 

সভাজন বত, জান ছেল হত 

দেবিয়। রাগত রঙ্গ ॥ 

তবে চক্রপাণি, নিজ চক্র হানি, 

বধিলেন চেদীস্বরে । 

ছষ্ট রাজাগণ, 
ভগে পলাইল ডরে ॥ 

হত শিশুপাল, 

মহান্ মরম ঘায়। 

অস্থর মরণ, দেখে সব জন, 
মাধব এ রস গার ॥ (১) 

িসরারিটিউ 

পাপ পপ জাই 

(১) একখানি হস্তলিখিত পুখির 

পাঠাস্তর এইরূপ সস 

ইরান | 

তথা ঘনেখন, 

জগত বন্দন, 

শমন দমন, 

আখির বরণ, 

দেখিয়া! বিষম, 

শরীর বিশাল, 

যুখিষ্টিরাদির অবৃভূত ম্বান। .. 

পয়ার। মি 

তিন জন্ম রিপু ভাব ভাবিল গোপালে। .. 

তথর কারণে মুক্ত ছেল এতকালে ॥ 

হিরণ্যাক্ষ হিরণাকশিপু প্রথমে ॥ 

রাবণ কুস্তকর্ণ দ্বিতীয় জনমে | 

তৃতীয় জনমে দস্তবক্র শিশুপাল। নু 

তিন জন্ম রিপু হয়্যা পাইল গোপাল $. .. 

যুধিষ্টির নৃপবর আনন্দ বিস্তর । . 

আনন্দে করই রাজকুই যজ্ঞবর ॥ 

ভীমসেনে কৈল বন্ধনের অধিকারী ॥ 

ধনের রক্ষণ কৈল দূর্যোধন বৈরী ॥ 

মত্হ্ দেশা শ্র়, সহিত সঞ্জয়, 
তথি উদ্ধ আস্বধা॥? ..  ... 

লখিয়! আপন বধ, শিশুপাল: গদি, 

খড়গ চন্দ করে সারে। 

ৰন্ছ গুরু বাজন, তর্জি অক্ষ! 

রিপু যাদব পর্সিবারে & 

দৈবকী নন্দন, নি: আর, 
তরিভূবন বিজয়ী বিবাদী. 

করিয়া বিবিধ কর, চক্র আছু রহ 
চেদীশ্বর শির ছেদী ॥..... 

খল নির্জিত ভেল, , রহুল ফোপারন 
পুর গহ্বর তরবেশে। . 

আন অবগ 
দে পলায় প্রাণ আগে & 

শিশুপাল হত, শরীৰ বিগ ০০১, 
“তেজ রা তি কা, $. 

অনুর মারি যেন, ভিক্ষা নি ছল 
যো আাধব, শে ক. 

পাইয়া সঙ্কট 



ব্্ভ্৪ 

সহদেব হৈল সব লোকের পুজায়। 
দ্রব্য উপস্করিতে নকুল মহাশয় ॥. 

শিষ্ট জন সেবনে অর্জুন নিফোজিত। 
পাদ্য অধ্য দিতে ক্কঝ্চে কৈল নিয়োজিত ॥ 

অন্ন পরোসিতে দ্রৌপদী নিয়োজিত । 

দাঁন করিতে কর্ণ হৈল অধিষিতা । 

'্বজনে বিহুর আর বিরাট নৃপতি। 
বাহলীকতনম্ন ভূরিশ্রবা মহামতি ॥ 

সম্তর্দন প্রভৃতি অপর নানাজন। 

নান! কার্যে নিয়োজিলা ধর্মের নন্দন ॥ 

বিধি অনুসারে যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া । 

পুনরপি পাদ্য অধ্যে ব্রাহ্মণ অচ্চিয়া | 

বিপুল দক্ষিণ দিল হরধিত মনে। 

পুরোহিত সদশ্তা যাজ্জিক জনে জনে । 

তবে অবভৃথ স্নানে চলিল! গঙ্গায়। 

ভার্ধ্যা দ্রৌপদী সঙ্গে পরম লীলায় 

পণব ছুন্দুভি শঙ্খ মৃদক্গ কাহাল। 
বিবিধ শবদে বাদ্য বাজয় বিশাল ॥ 

নাচয়ে নৃত্যকী গীত গায় স্থগায়ন। 

বীণ! বেণী যন্ত্রনাদে পুরিল গগন ॥ 

রখধবজ পতাকা গান শত শত। 

হস্তী অশ্ব রথ পদ! চলে অবিরত । 
রিছবংশ স্যঞ্জয় কাম্বো্ কুরুবংশ। 
কেকয় প্রভৃতি যত নৃপ অবতংস। 

নিজ সাজে সংহতি তাহার! এই সব। 
পৃথিবী কাপায়্যা যায় বড়ই উৎসব । 

স্বিজগণে বেদ গান করে নিরস্তর | 

খঁধিগণ পিতৃগণ আনন্দ বিস্তর ॥ 

হরিষে করয়ে স্ততি পুম্পবরিষণ । 

হুদ্রিষে মঙ্গল ফেলি করে ন।রীগণ ॥ 

স্গন্ধি চন্দন মালা রত্র অভরণে। | 

জবেশ হুইয়া তার! অমূল্য রতনে ॥ 

_ ভীকষ্মঙ্গল। 

হরিদ্রা গন্ধ তৈল দুগ্ধ জল দধি। 

অন্যেন্তে লেপন সেচন নিরবধি ॥ 

আনন্দিত পুরলোঁক দেই সব গায়ে। 
রমণী পুরুষে দেয় আপন ইচ্ছান্বে ॥ 

রাজমহিষী সব চলে পাছে পাছে। 
যাহে চতুরঙ্গ যোধকুল বেড়িয়াছে। 

যুধিষ্টির পুরবাসী যত সখীগণ। 

কৌতুকে তাহ।র সনে খেলে ম্মেরানন। 
দেবের দেবতা সঙ্গে খেলে বধূগণ । 

ূ ঘটের সলিলে সেচি পরিহাস মন ॥ 

| তিতিল বসন সুক্ম লাগে অঙ্গ সঙ্গে । 
| নিতম্ব জঘন কুচ সব দেখি অঙ্গে । 

আউলাইল কুস্তল পড়িল ফুল দামে॥ 
তা দেখি কামুক তবে পীড়িলেক কাষে॥ 

সর্বশেষে ধর্মশরাজ দ্রৌপদী সহিত। 

। রথের উপরে শোভে সভার বিদিত ॥ 

ষেন রাঁজন্য় যজ্ঞ হই মূর্তিমান। 
আপনি চট়িয়া রথে করিল পয়াণ ॥ 

গঙ্গার নিকটে গেল! পরিহুরি যাঁন। 

 পদৰিহ্রণে গেল! গঙ্গা-সন্গিধান ॥ 

| পদ পাখালিয়া কুশহস্ত আচমনে। 

ৃ 
প্রপাম করিয়া জলে উল ছুইজনে ॥ 

| বেধমন্ত্রে হইজনে করাইল স্নানে । 

স্থর-নর ছুন্ুভি বাজন জয় গানে ॥ 

| দ্েব-লোক পিতৃ লোক পুম্পরৃষ্টি করে। 

। প্রঙ্গাগণ অতিশয় ভাকে উচ্চস্বরে ॥ 
[ তার পাশে উল্লাস হ হয়া সর্বজনে ॥ 

ব্রঙ্গণ ক্ষত্রির বৈশ্ত শুদ্র নানাজনে ॥ 

গৃহস্থ সন্যাসী ব্রহ্মচারী বনবাসী। 
একমনে স্নান করি হাস্য পরিহথালি ॥ 

মহাপাতকীর পাপ হরে সেই জানে । 

গা হেন নাম তীর্থ নাছ ভরিভুকনে ॥ 



রি হা নিত) 
ক উিনিযোন 

হু ফুধিটিরাদির আঅবভূত- 

ল্লান সমাপিক়! রাঁজ। পরি ক্ষৌম বাদ। কের প্রসাদে রাজার মনোরথ সিদ্ধু। 
'অগ্গে অঙ্গে অভরণ মন অভিলাষ ॥ তবে ত হরিষে বঞ্চি লয়্যা জ্ঞাতি বন্ধু ॥ 
যাজ্জিক সদস্ত দ্িজ পুজে পুনর্্বার ৷ যে পুরী স্যজন বিধি অনেক্ক মুরুতি। 
গন্ধচন্দন বন্ধ নানা অলঙ্কাগ ॥ মানবেজ্্র দানবেক্্র দবেল্দ প্রভৃতি ॥ 

জ্ঞাতি বন্ধু নৃপতি সুহৃৎ মিন্রগণে । সে পুরী ভ্রমণ করি আপন হুরিষে। 

নট ভট বাক়্ন গায়ন ভিক্ষায়ণে ॥ কুষ্ণের রমণীগণ লইয়া বিশেষে । 

সভারে আশোচ্য কল দিয়া নানা বিস্ত। : সেই পুরী মাঝে রাজা সাজে নানা রঙ্গে । 

পৌর নাগরিকগণ বড় হষ্ট চিত্ত ॥ রূপ গুণ যুত রাম দ্ৌপদীর সঙ্গে ॥ 

হৃদয়ে কীচলি শিরে ধরি উচ্চ পাগ। ৃ এই যজ্ঞ মহত্বে ছুংখিত ছূর্য্যোধন। 
অঙ্গদ বলয়! করে সাজে ক্বাজভাগ॥ আর তাহে ছুঃখে পাপ ভাবে অনুক্ষণ ॥ 

প্টবস্ত্র পরিধান পরম সুন্দর | র এক দিন অতিশয় নির্মিত সভা খানে। 

বাঁলবৃদ্ধ যুবক যতেক আছে নর ॥ বসিয়াছে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ সন্নিধানে ॥ 
নারীগণ স্ুবেশ তাহার উপধিক। ভ্রাভূগণ দ্বিজগণ সংহতি করিয়া । 

কৌতুক দেখিতে সবে আছে চারিদিক ॥ : কাঁঞ্চন আসন মাঁঝে ইন্দ্সম হয়্যা ॥ 

ৃ 

এইরূপে উৎসব দেখিয়া! নৃপগণে । হেন কালে মহামানী হট্ট দূর্যেযাধন। 

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ শুদ্র নানাজনে ॥ সেই সভ| মাঝে হায় সঙ্গে ভ্রাতৃগণ ॥ 

দেব খষি পিতৃ লোক গর্ব অগ্মর়। দ্বারি অপেক্ষণে ক্রোধে গেল অন্তান্তরে। 
যক্ষ রক্ষ মহোরগ চারণ কিন্পর ॥ 

যেই যেই আসিছিল সেই ষজ্ঞ কার্যো। 

বিদায় করিয়া সভে গেল নিজ রাজ্যে ॥ 

যাইতে যাইতে লবে পুলকিত অঙ্গে। 
ষজ্জে আর গোবিন্দে প্রশংসে রঙ্গে রঙ্গে ॥ 

যেন ন্ৃধাপানে তুষ্ট হন মর্ভযলোক । 

না গুণিল ভন্ন কিছু নিজ অহস্কারে 
অতি বিপরীত সেই সভার নির্দাগ। 

জলে স্থল দরশন স্থলে জল জ্ঞান ॥ 

ভূমি যাইতে স্থলে তোলে বন্ধ খণ্ড $ 

জলে তিতিবেক হেন যোগমায়৷ ভ্রাস্ত ॥ 

স্থল ভাৰে জলে যাইতে পড়িল তথার । 

তেনমত'যজ্ঞ কথা করিয়! অশোক পাইল বড়ই লাজ অধোমুখী রয় ॥ 

আলিয়া! আপন পুরে করিল প্রবেশ। তাছা দেখি ভীমসেন ছানে ঘনে ঘন । 

নিবড়িল রাজুর মঙ্গল বিশেষ বিপক্ষ নৃপতি সর পুরনারীগশ ॥ 

তবে রাজা যুধিন্টির পরম যতনে । অনুরোধ ধর্মরাজ নিষেধে বিরস। 

রাখিগ! যাদবানন্দে দেহের কারণে &॥ তবু না সম্বরে হান্ত স্কদের সরস ॥ 

আর জ্ঞাতি বন্ধু কষ মিত্র কখোজনে। লজ্জিত হইয়। কোপে চলে ছুরাশ় | . 

না দিল! ধিদায় তাহ! রাখিল! যতনে । কারে! কিছু না বলিল চলিল শিলয় 

হাহ] করিয়া উঠে সর্বা সভাসদ।.. 
হ 

পপর পপ পপ পপ এ পপ পা তা পপপপ াপাাপা পপ প 

ভাইর সন্তোষ, হের রছিল। না 

মৌন যাদবানন্দ 
বৈ্ি বিপন্গ ॥. 

. ৃ 



শ্্রীকৃ্ণ-মঙ্গল। 

_ স্ু্যোধ্স মানভঙ্গ করি এই মতে। সৌভ নাম ধর, বন্জানন বক 

বাস কথে! রহি তথ! বন্ধুর সহিতে ॥ পাইয়। কুতৃহল শাব। 

যে শুনে ভকত হয়্যা যজ্ধের কথন। চট়িয়া সেই রথে, লড়িল আস্তে ব্যস্ত, 

শিশুপাল মোক্ষপদ কার করণ ॥ বাজে বিবিধ কাহাল ॥ 

 সর্বপাপে মুক্ত হয় সেই মহাশয় । আপিয়' দ্বারাবতী, নগরে উগ্রমতি, 

রাজস্য় বজ্জকথা কহিল নিশ্চয় ॥ কটক বেড়ি চারি ধারে।, 

শুন শুন অরে ভাই হ্য়্যা একচিত। পাষাণ গড় বড়, উদ্যান উপবন, 

গ্রীরষ্খমঙগল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ ভাঙ্গে সব একাকারে ॥ 

প্রাচীর ঘর দ্বার, প্রাসাদ বহুতর, 

মা উড়ই হি *1দি। 

রত্ব নির্মিত, বিমান অবিরত, 
শাম্বদহ শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ! দি চর নিিজি তি 

পড়িল শিশুপাল, শুনিয়া সখা শান্ব, : প্রথমে অস্ত বৃষ্টি, করয়ে মহা! রিষ্টি, 

রোষে পাসরি আপনা । |... ১ পশ্চাতে বরিষে পাষাণ। 
রুঝ্সিণী বিভার কালে,  হরিয়! নৃপমেলে, ৃ বৃক্ষ হজ্ব শিল, দর্পে ফেলিল, 

পলাইল সেই ছুষ্টমনা ॥ ূ মাধব রচিল সুগান ॥ 

প্রতিজ্ঞা করিল সেই, বিচারেতে মূঢ় হই, + ১ 
সকল নৃপ বিদ্যমানে । | 

সত্বরে পৃথিবী, করিব অধাদবী, শান্ববধ। 
এ বোল নহে কিছু আনে ॥ পরণর। 

শান্ধ নৃপবর, আরাধে শঙ্কর, ৷ এইবূপে নান! অস্ত্র বরিষে হরিষে'। 

| প্রতিজ্ঞা পালন কারণ। চক্রাবর্তে বাঁযু তাহে হইল বিশেষে ? 

স্বস্তি পরিমিত, পূজন নান! রীত, ৷ দশ দিগ্ আচ্ছাদল কেবল ধুলায় । 

| ঘশেষ ধেরান ধারণ । ৰ হিমকাল দিনে যেন বেড়ে কুহড়াদ'॥ 

 বন্গিষ পরিশেষে, ঈশ্বর-উপদেশে, | হেন কালে প্রছায় বলে ত অশক্য। 

মাগিল রথ একখান। ৷ দেখিল আপন প্রজ! ধিনাশে বিপক্ষ ॥. 
'হুকাম্পম্মতি, বু্তি বংশভা' তি, । আরে লোক স্থির হও ন! করিহু তয়। 

হয়ে যাব সন্গিধান ॥ এত বলি মহারী রথে চটি ধায়॥। 

 মোহিয়! তাছে হর, চাহিয়া লহ বর, | তার পাছু সাত্যকি ধাইল আগুয়াল। 
রি ভুড়িয়! ময় দৈত্যরাজে। ; চারুদেঞ্চ ধাইল তাহার পাছুজান ॥. 

: জন্বরে অপুর, লহরথবর, | তার পাছু সাক্কধাইল বড় ঘন্তে। .. . 

 ক্থজিয়া দিল সব সাজে । তার পাচ জন্তুর ঝিল সর্ধার কঃ টি 
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তার পাচ্ছ হার্দিক্য ধাইল বায়ুবেগে। 
তার পাছু বৃহত্তা্ছ অবিলম্বে লাগে ॥ 

তার পাছু ধায় গদ সমরে অভয়। 

তার পাছু ধায় শুক সারণ নিশ্চয় ॥ 

আর নানাবিধ রথী যৃথের ঈশ্বর । 
ধাইল আপন সাজে তয়া! ক্রোধতর ॥ 
কবচে আচ্ছাদিত অঙ্গ মাথায় টোপর। 

খাও! করি ছুরি শেল কাছি ধনুশর ॥ 

হম্তী অশ্ব রথ পন্তি কটকে বেষ্টিত। 

রখ সাঁজি সর্ব্ব বীর চলিল শোভিত ॥ 
হুইদলে সংগ্রাম বাঁজিল বিপরীত । 

যেন দেবানুর যুদ্ধে সর্ব লোক ভীত ॥ 
ষত মায়া পাত্যাছিল শান ছুরাশয়। 
নিমিষে নাঁশিল তাহ! রুক্সিণীতনয় ॥ 

যেন রজনীতে থাকে ঘোর অন্ধকার। 

দিনরুর কিরণে সার হয় তর ॥ 

মায়া হরিলেক বীর ৈল দিনপতি। 
আগু _“-' বিদ্ধি বাণ পঞ্চ-বংশতি ॥ 
তাহার পশ্চাতে শাৰ বিদ্ধে দশ শরে। 
আর এক বাণে এক পেনার প্রাণ হবে ॥ 

রথের সারথি বিদ্ধে দশদশ বাণে। 

তিন তিন করি ধিন্ধে.সকলবাহনে ॥ 
দেখিয়া! অদ্ভূত কর্ম কির! আত্মপর। 

প্রচ্যয়ে প্রশংলা করে সব বীরবর ॥ 
জয় মাল! বিরচিত রথের উপর |. 

হাসে শাব নরপতি নহে স্থিরতর ॥ 

ক্ষণেক ভূষিতে বীর ক্ষপেক কাশে। 

পর্বতশিখরে ক্ষণে ক্ষণে জলে ভাসে ॥ 
দেখিতে ন! দেখি ছুষ্টজতি.বিপরীত। 
কুস্তকার চত্ বেন ভন চারিভিত ॥ 

অগ্নি অর্ক কমলাদি নয়বাণ খাই। 
মহাবীর তৌমপতি হেলে মৃষ্ছ্ছ বাই ॥ 
শাহের টসৈন্ত করে নান! অস্ত্র বু্ি। 
তবু রণ নাহি ছাড়ে মাধবের কৃষ্টি ৪ 

হেনই সময়ে শান্ব খায়্যা এক ছা। 
সন্্রমে বেড়ার বীর শোধাইতে তা। 
বিষম দারুণ গল্বা লক্যা মহাবলী।  :.. 

প্রহায়ে মারিতে তাহা! ডাকে কুতৃছলী &. রঃ 
পীড়িত হইয়! বীর পাইল সম্মোহ । 
সর্বজ্ঞ স'রথি তার দারকের পো ॥ 
যুদ্ধ হৈতে লয্ন্যা তাছে আনে কতপথে ॥. 
ক্ষণেক লশ্ষিদ পায়্যা বলে মহারথে। 

গুনহে সারথি তুমি কৈলে কোন কর্ম । 
যুদ্ধ হৈতে পালাইতে নহে ক্ষজিধর্শা ॥ 
নগুংসক হয়্যা ভুমি আইলে পলাইয়!। 
ঘরে কি বলিব বাঁপ চাহ সম্থোধিক! ॥ 
উপহাস করিধেক ভ্রাতৃবধূগপে। . 

নপুংসক হয়্য! তুমি পালাইব! রণে॥ 
এ বাক্যে সারধিবর বলে ভয় পায়যা।, 

ধর্ম বীর্ধয গোনাঞ্জি আইল তোম! লা টি. 
সারখি রাখিব রথী দেখিয়া পতন । . 
ধর্ম জন রাখে রখ ধর্মের কারণ ॥ 
ত। শুনিয়। করে বীর পরশিয্। জলে । . 
আপন বলের কানু ধরিক্! সকলে ॥ .. 
সকাও কোদও করে সারথিরে বলে, ] 
ঝাট করি চালাহ রথ প্রন্থায়ের স্থলে . 

রথ চালাইল বন্থ পবনের বেগে ।. 
আসিয়। হাসি বীর প্রথ্যর়ের আগে & 
অই গোটা গদ। ফেলিয়া মায়ে তায় ।... 
আর চান্ধি গা মারে বাহনের গা 
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আর গোটাছয় মারি তাহার মাথায়। 

বিষম বেদন! সারথি পাইল তাহায় ॥ 

তবে গদ্দা সত্যকি প্রধান আর সভে। 

শান্বের সকল সৈম্ত কাটিলেক তবে ॥ 

ছিন্ন কন্ধ ভুজ উরু পড়ে সিন্ধুমাঝে । 

শোণিতে অরুণ রনাপ তরঙ্গ বিরাজে | 

এইরূপে যুদ্ধ হৈল সাতাইশ দিন । 

সৌরভ যাদব যুদ্ধ বড়ই প্রবীণ ॥ 
এথায় হস্তিনা পুরী থাকি যছ্ুমণি । 

এসব উৎপাত যত জানিল! আপনি ॥ 

বিদায় করিয়! মুনি গুরু বৃদ্ধ স্থানে | 

যুধিচির নৃপবর আর কুন্তী সনে ॥ 
নিজ রথ আরোহণে লড়িল! সত্বরে । 

নারী পরিবার সঙ্গে দ্বারকা নাগরে ॥ 

আসিয়া দেখিল! পুরী অতি বিপরীত। 
সভাকার মনে ছুঃখ অন্তরে চিন্তিত ॥ 

রামেরে কহিলা ভাই দেখ বিদ্যমান । 
শক্রু নষ্ট করে মোর হেন প্রিয়স্থান ॥ 

এ বলি খুইলা! তারে পুরীর পালনে । 

সারথিরে বলি তবে রথ আরোহণে । 

সত্বরে চালাহ রথ শান্বের নিকটে। 

না কর সম্ভ্রম কিছু না ভাব সঙ্কটে ॥ 

আয়াবী সৌরভপতি সায়া মোর আগে। 
তাহা শুনি নিল রথ পবনের বেগে ॥ 
কটকের মাঝে কৃষ্ণ আসিয়! প্রবেশে। 

গরুড় দেখিয়া তবে চিনে অবশেষে ॥ 

পশ্চাৎ আপনি শা চিনে গদাধরে। 

জল্প মাত্র আছে সৈন্ত পড়িল বিষ্তরে । 

হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে. পরিজ্ঞাণ যুক্তি। 

'প্রভূর সারথি বিদ্ধি পাড়ে তিনশক্তি ॥ 
খসকাশে থাকিয়া ষেন পড়ে উন্াপাত । 

দশ দিগ আলে! তবে করিল পশ্চাৎ ॥ 

র 
| 
৯ প্পাাপাপশশিশী। 

* শা ০৮ পীর পি শাপলা শশা 

লতি পি ৮৯০ 

নিকটে থাকিয়া তবে চিস্তি ভগবান্। 

আপনার শরে করি শতশত থান ॥ 

শরে আচ্ছাদিত সৌভ ভ্রমি সৈন্ত মাঝে । 
যেন বহ্রিজালে সূর্য্য গগনে বিরাজে ॥ 

ক্রুদ্ধ হয়্যা সৌভপতি জোড়ে চোখশর | 
ফেলিয়। মারিল গোবিন্দের বরাবর ॥ 

পড়িল শারগ্গ ধনু বড় অদভূত । 

সর্ধলোক হাহাকার ভয়ে ভ্র/সযুত ॥ 

ওষ্ঠ সারে বলে শান্ব তর্জিয়৷ গোবিন্দে। 

আরে বেটা মত্ত হয়্য। বেড়াও সানন্দে ॥ 

শিশুপাল সখ। মোর মারিল! তাহায়। 

শরে হানি পাড়ে! তোরে এথারে ত আয় ॥ 

। তবে প্রত্যুত্তর দিলা ষছুর নন্দন । 

মিছাই পচাঁল কেন পাড়ি ছুর্জন ॥ 

হের তোর যম আমি দেখ বিদামান। 

অরিমুখে বহু বাক্য হয় অপমান ॥ 

। এবোল বলয় কৃষ্ণ উঠিলা সন্কটে। 
' গা] গোটা মারি তার মাথার নিক * 

পা শি 

গদ1 খায়্য! অবিরত কাঁপে শান রাজা । 

বদনে উগরে রক্ত ভূমি বান্ধে গাজা | 

চেতন পাইয়া! খল গেল অন্তরীক্ষে । 

ক্ষণে ধরিয়া মায়া! গেল অন্তরীক্ষে ॥ 

! ধরিয়! মানব তনু সঘন বদনে । 
 ধবকীর দূত হয়| আইল হরি পানে ॥ 
৷ প্রণাম করিয়া এই কহিল বচন । 

টিটি 

্ 

শুন শুন মঠাশয় কুলের নন্দন ॥ 

বান্ধিস্না তোমার বাপে লৈল শাহসেনা । 

ব্যাধে যেন পশু বন্দি করে একমনা ॥ 

বাপের বন্ধন শুনিয়! দয়াময় । 

আগুতাঁপ করি সাধারণ লোক প্রায় ॥ 

শুনি পুরীবিজয় হুর্জয় নীলাম্বরে। 

কেমনে জিনিয়া তাছে নিল অভান্তরে ॥ 
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“সময় পাইয়া! বীর টহল বঙ্গবান। তবে শান মহান্থুর উলি ভূমিতজে। 
/ এতেক বলিতে সেই মায়ার নিদান ॥ কৃষ্ণেরে ধাইয়! গদা উছাইল বলে ॥ 

বস্থদেবের সমান আনিয়! একজন । কৌতুকে গোবিন্দ তাহ! দেখি বিদ্যমান । 
নিজবূপ ধরি রহে পুন দরশন ৰেলাকে হানিলা সেই গদার হস্তখান ॥ 

হের তোর বাপ আমি দেখ বিদ্যমানে। অবশেষে চক্র লইয়া করতলে। 
কাহার কারণে তুঞ্চি ধরিয়াছ প্রাণে । ষেন সূর্য্য উদ্দিত হয় উদয় অচলে ॥ 
যদি তোর শক্ত থাকে রাখহ আপনি। সেই চক্রে কাটি মুড কিরীট কুপুল। 
এত বলি মুগডগোট! কাটে খজ্গাপাণি ॥ | পড়িল ছজ্জয় বীর পৃথিবী মণ্ডল ॥ 

“আচম্কিতে মুণ্ড ল্য করে অস্তদ্ধান। ৰ যেন বৃত্রান্ুরে ইন্দ্র বধি বজাঘ।তে। 

গগনে আমিয়া চটে সেই রথ খান ॥ ৰ সর্বলেোকে হাহাকার হৈল যেন তাতে ॥ 

সুহূর্তে অনু রমায়া জানি সনাতন । ৷ শুন শুন অরে ভাই হুয়্যা একচিত। 
না দেখি বাপের সুগ্ড না দেখি ছুজ্জন ॥ ূ শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত॥ 

স্বগ্লুছেন দেখিয়া কুপিল চক্রধর। ভিন 

অস্তরীক্ষ গতি রিপু দেখিয়া সত্বর ॥ পঠমপ্রী রাঁগ। 

বধিতে উদ্যত হয়্যা জুড়িল কৌতুকে। শিশুপাল সথা শান, পড়িল ছুই মহামল্ল, 
_জুঁড়িলা শাণিত শর পুরিয়া ধুকে 1 দস্তবক্র শোকে উত্তরোল। 
অহ্রের মানায় ককের হৈল মোহ । শুধিতে সখার ধার,  কাপাই অবনীতল, 
সর্বজন মত নহে বলে কেহ কেহ ॥ গদা সারি ধায় মহাবল ॥ 
কেন তার শোক মোহ ভয় শ্সেহ জন্ম। দেখিয়া ছুরস্ত অরি, মাঝে রহি শ্রীহরি, 

কেন বা অজ্ঞান তীর শুভাশুভ বন্ধ ॥ রথখান এড়িয়া! ধরণী । 
ফার পদে প্রজা উপার্জিত আত্মবিদ্যা। 

অচিরাতে হরে পাপ পুরে মনের সিদ্ধা ॥ 

যতেক জনের করে মনোরথ সিদ্ধি। 

কেন তার সংমোহ বলে শুদ্ধবুদ্ধি | 

অন্তরীক্ষে সৌ্ভপতি করে অস্ত্র বৃষ্টি। 

সেই লক্ষ্যে যছুসিংহ হয়্যা সু দৃষ্টি ॥ 
সর্বাঙ্গ বিদ্ধিলা তাঁর খরতর শরে। 

বায়ুর কাটারি ধরি বধিলেন তারে ॥ 
শিরের তৃষা মণি হানে চোখ বাণে। 

নানা বাণে করি প্রভু বিপু অপমানে । 

গদার প্রহায়ে হানে সৌভ রথখান। 
গুঁড়া হুয়া জল মধ্যে পড়ে লোহ যান ॥ 

আপনার গদ! লয়্যা,কৌতুকে আইলা ধাক়্যা, 
সমুদ্রে ধাইল হেন পানী ॥ 

দেখিয়া অভক্তমতি, বলে নাথ যছুপতিঃ 

গুন শুন অরে ছুষ্টমতি । 

বড় ভাগ্যে আজি তোর,হৈল দরশন মোর, 

অনায়াসে পাইল সম্মতি ॥ 

হইয়া মাতুলপুত্র, বিবাদে বাঁধলা মিত্র, 
প্রায় পড়িল মোর পানে। 

এই হেতু গদ্াঘাতে, করি তোমায় নিপাে, 
এখনি দেখিবে রণস্থানে ॥ 

তুঞ্চি বন্ধু ছুশ্দ, ভেকারণে করে! বধ» 
লোকমুখে পাব অপহশ। পাপ পপ পপ পাপা পপ সপ পাপ পপ পলাশী পাপী পপীসিশীপা পিসী পিসী শিসপাপাাাশিিিস্পিশাসী পপ 
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যেবা হেন হতবুদ্ধি আপন অঙ্গের ব্যাধি, 

ন! ঘুচায় হইয়া বিরস ॥ 
এসব নিন্দিত বাক্যে, গঞ্জিয! চাতুরি লক্ষে 

শির গদী মারি গুরু নাদে। 

_শযেন মত মুগপতি, দেখি ভয়ঙ্কর হাথ্ী, 

করে দর্প অন্তরে বিষাদে ॥ 

খাইয়া গদার ঘা, নাহি লড়ে এক পা, 

বীরের বিজয়ী যছুরায়। | 
ঘনায়্যা আপন মুখে, পুন গদ্া মারি বুকে, 

চূর্ণ হৈল অন্থরের কায়া ॥ 

 শবিষম গদার ঘায়ে॥। বদনে শোণিত বহে, 

আলু খালু কেশের বন্ধন। 

 প্রসারিয়! ছই পদ, ছাড়ি ভয়ঙ্কর নাদ, 

দিস্তবক্র তেজিল জীবন ॥ 

সুক্ষ দেহের জ্যোতি, প্রবেশিলা যদ্ুপতি, 

মোক্ষ পাইল রিপুজন । 
দেখিয়া সকল লোক, হরিল মনের শোক, 

যেন শিশুপালের কারণ ॥ 

চৈতন্ত চরণ ধন, শিরে করি অন্ভরণ, 

দ্বিজ মাধব কহে ফত। 

যেই শুনে ভণে ইহা, ক্ষণেক নিবিষ্ট হয়্যা 

কে বদিবে তাহার মহস্ধ ॥ 

কলোল দৈত্য বধ। 

পয়ার। 

ধন্তবক্র নৃূপতি পড়িল আগুযান। 

তার পাছে বিদুরথ বীরের প্রধান ॥ 
ভাতিশোকে বিকল নিকলে রণমাঝে। 

খড়গ চ্দ ধরে বীর বিনাশের কাজে ॥ 

সমরে মুৰারি তাহা কাট ক্ষুর চক্রে। 

এইরূপে বধি সৌভ শাহ দস্তবক্ষে ॥ 
সাপ গ্ এসপ ০০০, এ ৩ ৩ 

স্রীরঞ্চ-মঙ্গল । 

খগ্ডিল পৃথিবীভার হইল মঙ্গল। 

সর্বজন পুজি কষ্চচরণযুগল ॥ 

গন্ধবর্ধ চারণ যক্ষ সিদ্ধ বিদ্যাধর। 

মহছোরগ পন্নগ পিশাচ অপ.সর ॥ 

পিতৃলোক যজ্ঞ লোক চারণ প্রভৃতি । 

পুষ্পবৃষ্টি করি নৃত্য গীত বাদ্য স্তুতি ॥ 

৷ জ্ঞ।ত্ভি বন্ধু পরিবারে অলঙ্কৃত পুরে । 

বিজয় করিলা প্রভু আনন্দ প্রচুরে॥ 

এইক্পে দ্বারকায় বঞ্চে গদ্বাধর ॥ 

এবে আর কথা! কহি শুনি মনোহর ॥ 

ৰ কুরুবংশে পাঁওুবংশে বাজিবেক রণ । 

হেন বার্তা পান্্যা রাম হোহিলীনন্দন ॥ 

মধ্যস্থ হইব তাহে তথির কারণ । 

তীর্থব'ত্রা ছলে তিহ করিল! গমন ॥ 

প্রথমে প্রভাসে স্লান তর্পণ করিল। 

তবে সরস্বতী গিক়্! তেন আচরিল ॥ 

পুশ্খুক তীর্থ দিয়! বিন্বুসর পাইল । 

তীর্থকুপ সুদর্শন এই ছুই কৈল॥ 

ৰিভীশালায় স্নান শেষে বুক্ষতীর্থে বাই । 

চক্রতীর্থ দিক্স প্রাচী সরস্বতী পাই ॥ 

যমুন৷ জাহুবী লক্ষে আছে বত ভীর্থ। 

তাহে গিয়া বলরাম করিল! কৃতার্থ ॥ 

তবে ত নৈমিষ ক্ষেত্রে হৈলা উপনীত। 

পষিগণ দেখে তথ। ষঙ্ছে নিয়োজিত ॥ 

কৃষ্ণের অগ্রজ দেখি উঠে সর্ব মুনি। 

মথাবিধি বন্দনা করিল স্তুতি বাণী॥ 

পপ 

এ ০০শশ্পী ০১ শশী শীাশাশীস্পীীিস্পীশী 

শপ কিস ৯৩০ তি শট 

০৬০ ১০ পপ ০০ শি) ১ পপি শিশির আস ০ 

1 মুনিগণ বন্দিত হইলা হলধর । 

। আনন্দে বসিয়া আছেন সঙ্গে পরিকর ॥ 

মহর্ষি বপিষ্ঠ সুভ রোম হরিষণ। 

সভা মধ্যে বসি আছে অতি উপসম ॥ 

ন। ভেটে ঈশ্বর দেখি ন! করে প্রণাম । 

| তাহ! দেখি অবিলম্বে কোপে জলে রাম 
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প্রতিলোমে যজে এই ফেমন কারণ। 
খশ্মপলবর্বপ্রসব মধ্যে উছছাধন ॥ 

পরম ছুশ্বদ কশ্ম করে অবিহিত | 

গুণেরে নছিল কিছু যেন নটনীত ॥ 

এই হেন লোকে আমি কেন অবতার । 

ধর্ধহীন পাতকীর ধরিব সংঠার ॥ 

এত বলি ভগবান রোহিণীনন্দন। 

করের কুশের অগ্রে বধিল! জীবন ॥ 

ছুষ্ট বধে নিবন্তিব তীথ আগমনে । 

তমু স্থতে নিবারিল নিবন্ধ কারণে ॥ 

দেখি হাহাকার কর সর্ব মুনিগণ। 

ছুঃখিত হৃদয়ে রামে বকছে বচন ॥ 

অধর্থম কাঁরলে প্রভূ যচুর ননান। 

ইঙারে আমরা দিল ব্রহ্মার আসন ॥ 

এইমত সমাপ্ত ইছার হয় যত কালে। 
তত পরমাধু সভে দিয্লাছি সকলে ॥ 

নাজা নয় ব্রহ্মব্ধ করিল! তুমি প্রভু । 

ব গত তোমার ধণ্ম নহে কভু ॥ 

বনজ নামে ব্রহ্ম মত্য করি বিমাচন । 

তবু লোকে লয্্যা ইথে লোকের পালন ॥ 
এই বধে প্রায়শ্চিত্ত করিবে মাপনি। 

নহে লোকে না লইব বৈল দূরবাণী । 

বলভদ্র বলেন শুন যত মুনিগণ । 

প্রায়শ্চিত্ত করিব লোকের নিবন্ধন ॥ 

ঘক্ষপক্ষে যেরূপ নিয়ম আছে তার। 

সেই উপদেশ কহ যেন বেদাচার ॥ 

দীর্ঘ পরমায়ু বল আরোগ্য ইহার | 

ঘেবা গুণ ছিল আর তাহা কহ সার ॥ 

যোগ বলে আমি ইহা সাধব সক ”। 

উনিয়াত খাষিকুল বলি সুনিশ্চল ॥ 

যেরূপে তোমার বজ, আনম মিথ) নহে ।* 

*যেবা রূপে হাতের মরণ সত্য হয়ে॥ 

| যেন রূপে রছে আনা! সভের ব5ন। 

সেইরূপ কর রাম বুঝিয়া কারণ ॥ 
রাম বলেন চিত্তিয়। ইহার সমাবেশ । 
পুত্র রূপে যার দেব বলি সবিশেষ ॥ 

| উচ্চেঃশ্রবা নাষে আছে সতের কুমার। 
পুরাণের বক্তা সেই আমা সভাকার ॥ 
যেব! কাম্য থাকে আর করহ প্রকাশ 
তাহা সিদ্ধ করিব আমি নিজ অভিল|য॥ 
না জানি করিব কিবা বধের প্রতিকার । 
তুমি সব সমুচিত করিবে ইহার ॥ 

,খ'ষ বলেন রাম তুমি কর এক কাম। 
হুল্লোলের পুত্র হয় কল্লোল তার নাম ॥ 

ঘোর দানব সেই আসিয়া ত পূর্বে । 
আমা সভাকার যজ্ঞ নাশে মন্দ গর্বে॥ 

| পুয় শো'ণত মলমৃত্র মদ্য মাংসে। 
অবরিত বরিষণ করে যজ্ঞ ধবংসে ॥ 

তাহার নিধন কর তুমি মহাজন। 

এই আমা সভাকার কর সুস্থজন ॥ 

তবে সমাহিত হয়া! ভারতব্রিষে। 

বৎসরেক ভ্রমণ রাম করিয়া হরিষে & 

কক্ুব্র5ত আরোপিয়! ধর্ম অবিরুদ্ধ | 

সকল তীর্থের স্নানে হৈবে তুমি শুদ্ধ ॥ 
শুনিয়! মুনির বাক্য বীর হলধর । 
অস্থুর বধিতে আগু গেলা যজ্ঞগ্থল ॥ 

শুন শুন অরে ভাই হচ্াা একচিত | 

শ্ীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

পপ পাাপপিশীট পাস পাশা 

শশেশীপাপপেপোস্পশ পা পানি লা পপ পীসপীশ তল পপি পাশ পপ 
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০ পাশপাশি সপ পিস | শি সপ ত শিশিশশ 

০০০০ ০ পাপাপপা পপি াপিপাপিা পা 

কৌরাগ। 

হইল যজ্ঞের বেলা, খ ষগণ যজ্ঞশালা, 

বহে ঘন প্রচণ্ড পবন। 

( অতিশয় ভয়ঙ্কর, . ধুলি বাঁরষণপর, 
পুয় গন্ধ বহে অনুক্ষণ ॥ 

টা শী পাশপাশি পিসি 

০ ্পাপ্পী ৯৮ পাপা? পাশীশিলা শশী 

টি 



২৭২;  জীকধ-মঙগাল। 

তাঁর পাছে মদ্য চয়, বৃষ্টি করে দুরাশয়, | গয়! শিরে করি স্নান, একে একে পিগুদান, 

আইল কল্লোল অন্থরে। ূ করিয়া হরিষে নিজকাম। | 

শুলহস্ত মহাঁকাঁয়, ষেন নিরঞ্জন ময়, : তাহার পশ্চাঁৎ হেলে, অনেক শিষ্যে মেলে, 

তণ্ত তা শিখা শ্বশ্র ধরে ॥ গঙ্গাসাগরে গেলা রাম ॥ 

দ্শন যেন উগ্রতর, ভ্রুকুটি বদন পর, | মহেন্্ পর্বতে গিয়া, জীরাম দেখিলা গিয়+ 

দেখি তাহা গগনমগ্ডলে। তাহারে করিল পরণাম। 

রুদ্ধ হৈলা বলরাম, সাধিতে মনের কাম, | সপ্ত গোঁদাবরী গিয়া, বেড়াই উৎপন্ন হয়্যা, 

সোঙরিল। লাঙ্গল মুষলে ॥ কার্য্য সাধি আইলা গুণধাম ॥ 

আইল মুল হল, বিনাশিতে রিপুবল, ; ভীম পুরী প্রবেশিয়া, কার্তিকেরে দেখিয়া, 

প্রভূ কর কমলভূষণ। পরম আনন্দে মহাশয়। 

সেইত লাঙ্গল দিয়া, টানিয়া পাড়িল নিয়া, : তার পাছুযান আম, হরিষে বদরী শশী, 

সুণ্ডে কৈল মুষল পীড়ন। শ্ীশৈলে গিবির আলঙ় ॥ 

মুষলের ঘায় অরি, ব্রাঙ্গণের হোম করি, ; খষ্য পর্বত চিত্ত দেখিলা হরির ক্ষেত্র, 

ললাঁটে পড়িল রক্ত ধারা। . তৰে গেলা দক্ষিণ মথুরা। 

সেহ বন্ধু আগমনে, অচ্চিয়া ব্রাঙ্গণগণে, 

অধুতেক ধেনু দিলা সার! ॥ 

৷ হৃৎশাঁল! দরশনে, তাত্পর্নী আগমনে, 

[মলিল ভূবন কুলাচলে। 

অগন্ত্য দেখিল! তথা,বিনয়ে নোাহয়া মাথা" 

আশীর্বাদ পাইল কুতৃহলে | 

মুনির বিদায় হলী, দক্ষিপ সাগরে চলি, 

তাহে কন্তা ছুর্ার বসতি। 

সেই ছুর্গা দেবী দেখি, অর্জুনের স্গান ভেটি, 

উচ্চনাদে পড়ে ক্ষিতি, রুধিরে অরুণজুতি, ' 

ষেন গিরি ধাতু রাগে সার] 

তবে রাম মুনিগণ, স্ততিবাদে জনে জন, 

করিল বিস্তর আশীর্বাদ । 

অভিষেক অবশেষে, দিব্য যুগল বাসে, 

সভে মিলি করিয়! প্রসাদ 1 

নান! রড অলঙ্কার, বৈজয়ন্তী বনমাল, 

দিল তারে হয়্য! হষ্টমতি। 

তবে তা সভার বিধি, চলিলা গুণের নিধি, 
টি শশী শতশত পপপশ তাল পট 

দ্বিজগণ করিয়া সংহতি ॥ ৃ পঞ্চ অগ্পর সে বেকতি ॥ 

কৌধিকী নদী দিদা, ল্নান দান সমাপিয়। | দ্বিজগণে সেই ঠা, দিল অযুতেক গাই, 

তার পাছে গেলা সরোবরে । পড়িল কেবল দেব পথে। 

যাইতে সুন্দর ধর, রূপে যেন তীর্থবর, | তৃগর্ত এভায়যা চলে, গোকর্ণ শিবের স্থলে? 

তাহা দিয়! মিলে প্রয়াগেরে ॥ আম্বানন পায়নি দেখিতে ॥ 

পুন হলী নগে গিয়া, গোমতী পাইল সিয়া, ; তবে সুপারকে যাই, তার পাছে শক্তি ছুই, 

তাহে কৈল নান তর্পন। ছাড়িয়। নির্বিন্ধা অনুসারি। 

_ গণ্কীর শাসনে, যেন তীর্থ মার্জনে, | দণ্ক্ষারত্যে বেড়ায়, ” মিলিলা আসিয়া বার, 

তবে গিঝা! করিল! গমন ॥ মহেশ প্রভৃতি তীর্থ পুরী ॥ 



 কল্লোলদৈত্য বধ। 

বল্পতীর্থ পর শিয়া, বড় হরফিত.হক়্্যা, 

পুনরপি জাইলা প্রভাসে। 

দ্বিজগণমুে শুনি, কুরুপাগবের বাণী, 

তাহে ক্ষত্রিুলের বিনাশে ॥ 

মনে ভাবি হলধর, খগ্ডিব পৃথিবীভার, 
দ্বিজজ মাধব রস গায়। 

ন শুন নর এই, পরম আনন্দ হই, 
তীর্ঘ ৫কলা লোকের শিক্ষায় ॥ 

পয়ার। 

ভীম দূর্ষেযাধনে যুদ্ধ গদায় গদীয়। 
তাহা নিবারিতে রম কুরুক্ষেত্রে যায় ॥ 

রামে দেখি যুধিষ্ঠির হৈলা সকরুণ। 
নকুল সহদেব আর দ্রৌপদী অজ্জুন। 
প্রণাম করিরা রামে এই পঞ্চজন । 

মৌন করি হিলা কিছু না বলিলা বচন ॥ 
কিকারণে এথাযর় আইলা মহাশয় । 

বিরসবদ ন সভে অন্তরে সভয়॥ 

গদাপাণি ছুই বীর জয় অভিলাষ। 

মণ্ডলী আকারে ফিরি বুলি চারি পাশ ॥ 

তাভ' দেখ বলদেব বলিলেন হেন। 

শুন রাজ! দু ধ্যাধন শুন ভীমসেন ॥ 

তুমি হে মহাবীর অতুল মহাবল। 
একজন ব:লাধক জানিয়ে নিশ্চল ॥ 

তোমা দুহার 'শক্ষা দেখি হইল বিশ্রয়। 

তেঞ্ি? সমবলে নহে জয়-পরাজন্য ॥ 

ইহা জা নছাড় ছুহে বিফল সমর । 
নিবর্ত হইয়া ছুঁহে চল নিজ ঘর ॥ 

না শুনি রামের বোল সেই হই বীর । 
গদার গদার যুদ্ধ কেহ নহে স্থির ॥ 

অন্যোন্যে সদয় শুধিতে দ্ুইজজস। .. .. 
জ্রোখে অচচ-ন ঢু'ঁহে নাহি ছাড়ি রণে॥ 

«৮ 

অতুষ্ট হইয়া রাম গেল দ্বারকার। 
পুনর[প জ্ঞাতিবন্ধু লয়্যা সভাকায় ॥ 

প্রসিদ্ধ টনমিষক্ষেত্রে করিলা গমন । 

তবে তাকে যজ্ঞ করাইলা মুনিগণ ॥ 
হজ্ঞ মূর্তি ধরিয়া করেন সর্বর্ধ যজ্ঞ। 

লোকশিক্ষা নিবন্ধন ঈশ্বর অভিজ্ঞ। 
মুনিগণে শিখাইলা বিশুদ্ধ বিজ্ঞান । 
তার পত্বী সঙ্গে কৈলা অবভৃথ স্নান ॥ 

বস্ত্র অলঙ্কার সাজে নিজ পরিবারে । 

যেন বস্ত্র আপন জ্যোতস্নায় শোভা করে॥ 

এইরূপ অনন্তের অনন্ত চরিত। 

পুনঃ পুন শুনিলে কে নাপায় পিরিত ॥ 

শুন শুন অরে ভাই হয়যা একচিত। 

ভরীকষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

শৌরী রাগ। 

যোই বালী ষাত্র, গে।বিন্দ গুণ গাক়, 

সেই করহ কন্ধকারী। 
সোই মন যোই, গোবিনা ধেআই, 

স্থাবর জঙ্গম চারি ॥ 

গোবিন্দ গুণধন, গাওয়ে পুনঃপুন, 

নিবসে যে! ধীর জনা। 
এ ভবসাগরে, কাম অন্থসারে, 

ভোরই ভোরই বিশ্ব না ॥ 

সৌই শ্রবণ যেই, গোবিন্দ বর্ণনই, 
শুনহি পুণ্য পুথাময়। | 

সেই বীর হরি, চিহ্ন চরাঁচরি, 

প্রণামে ত মোহে উভয় ॥ 

মাধব বিরচন, সোহিক সুজন, 

যো হরি হেরই উভয়। 
সেই হজ সঘ, বিষ বৈষ্ঞব, 

চরণব।রি সেব়। 



দাম বিপ্রের উপাখণন। 
পয়ার । 

আর এক দিন পথ! দরিদ্র ব্রাহ্গণ। 

বিষম নিবন্ধ শান্ত ব্রাহ্মণ্যপ্রধান ॥ 

অনায়াসে মিলে যেই সেই উপভোগ । 
গৃহস্থ আশ্রমে বস ধশ্ম নিয়োগ ॥ 
পতিব্রতা পত্বী তার বিদিত সংসারে। 

পতি আমার আশা কফুচেল আকারে ॥ 

ষেবা কিছু অর্থ হয় অতিথিরে দিয়া। 
উপৰাসে গোঙাঁন দিন পতিরে সেবিয়া ॥ 

ক্ষুধায় বিকল জীর্ণ পিত্ত কলেবর। 
. পতিহুঃখে হুঃখ অতি সুস্ম দেহধর ॥ 

দরিদ্র স্বামীরে কহি ভয়কম্পমনা | 

শুন বিপ্র কেন তুমি পাও এ যাতনা? 

আমার বচনে হের কর অবগতি। 

সাক্ষাতে তোমার সখা আপনি শ্রীপতি ॥ 
ব্রাহ্মণ শরণ্য বড় সেই ভগবান্। 

তার ঠাঞ্ঞি যাহ তুমি পাবে পরিত্রাণ ॥ 

দরিদ্র কুটুন্ব তে!মা দেখিয়! সদয়। 

দিবেন বিস্তর ধন জানিয়। নিশ্চয় 
স্থথে দ্বায়কায় তিন আছেন সম্প্রতি । 

ভোজ বুঞ্জি অন্ধক বংশের অধিপতি ॥ 

যেজন তাহার পদপঙ্কজ ধেন্সায়। 

কপায় আপনি তাছে দেন শুভালয় ॥ 
অর্থ কাম অভীষ্টের কি আর অভাব। 

অবিলম্বে চল তথা হৈবে বড় লাভ ॥ 

এইরূপে ব্রাহ্মণী বলেন পুনঃপুন। 

তাহ শুনি ব্রাহ্মণ ভাবে মনেমন ॥ 

একই বড় সুলভে কৃষ্ণের দরশন | 
এত ভাবি গধনেরে পাতিলেক মন ॥ 

_ তবে ব্রাহ্মণীরে হেন. রলিলা সন্থরে | 
ধরে কিছ আছে আন লগ্্যা যাই তারে 

রি 

স্পা পাপা পিসী স্পিপ পপ পপ পপ শী শশী ০০টি 

ৃ চারি মুষ্টি ক্ষুদ মাগি লৈল চারি ঘরে। 

নেকড়াক়্ বাঁধিয় সতী দিলেন পতিরে 

সেই ভেট লয়্য বিপ্র করিল গমন। 

অবিরত পথে হেন চিস্তে মনে মন ॥ 

রাজরাজেশ্বর তিহ মুখ্রি দীন জন। 
কেমনে হইবে মোর কুষ্দরশন ॥ 

দ্বারকা নগরে আসি প্রবেশ করিল। 

তিন গড়ে তিন সৈন্ত স্থান এভাইল ॥ 

দ্বিজগণ সঙ্গে রঙ্গে দরিদ্র সুদাম। 

ভূবনমোহন পুরী দেখি অন্তপম ॥ 

প্রথমে বিস্তর বুষ্ণি অন্ককের মীর 

অন্ঠের অগম্য সারি সার উচ্চ হর॥ 

তবে ষোল সহস্র ককের রমণী । 

তার ষোল সহল্্ মন্দির মুখা জানি। 

তথিমধ্যে এক গৃহে আসিম। প্রবেশে ॥ 

ব্রহ্মানন্দে মগ্ন তৈল তেন মনে ব'সে। 

প্রিয়া-পর্য্যস্কে ছিল! ত্রভগত নাগ! 

ঘারে দ্িজ্জ সথা দেখি ধাই অচিরাৎ। 

ছুই বাহু প্রসারিক্1 দিলা আলিঙ্গন । 

পাইল পরমন্্রখ অশ্রুনয়ন ॥ 

বসাইল আনি দেই পর্যঙ্ক-উপরে | 

আপনি করন্তি পুঙ্জা নানা উপহারে ॥ 
ছুই পন পাখালিয়া শিরে ধরি জল্। 

দ্রিব্য গন্ধ চন্দনে লেপিলা কলেবর ॥ 

ধূপ দীপ তান্ুলে সর্িয়া শিভীবরে । 
বহু দুগ্ধবতী ধেনু দিলেন আদরে । 

কহিল! মধুর বীক্য আইস? ভাপ হৈল। 

তোমায় দেখিয়া আজু বড় প্রীত পাইল ॥ 

কুচেল মলিন বিপ্র ক্ষণ কলের । 

শিখায় পুরিত অঙ্গ সাদি ভরক্কর ॥ 

তাছা! দেখি আনন্দিটিত মিজ্রবন্দা দেবা! 

চামর বিদ্বনী বাসে দ্বিজবর দ্বৌ | 



অন্তঃপুরবাসী সব দেখি অবধূত। 
বিস্মিত হইয়া ভাবে এ বড় অদ্ভুত ॥ 
কোন পুণ্যবতী বলে এই ক্ষৃধিত অবধূৃত । 
লোকের অভয় হয়া! কৃষ্ণের পূজিত ॥ 

, ভ্রলৌোক্যের গুরু কৃষ্ণ লক্ষ্মীর সদন। 

পর্য্যহ্থের প্রিয় এড়ি আলিঙ্গে এজন ॥ 

জ্যেঠ ভাই দেখি যেন করেন ভকতি। 

সেইব্ধপ দেখিল পতি দ্বিজজন প্রতি । 

তবে সখা দুইজন বসি হাথাহাথি। 
গুরুকুলের পুর্ব কথা কৌতুকেতে পাতি ॥ 

প্রথমে গুছন্তি কৃষ্ণ শুনি দ্িজবর। 

গুরুরে দক্ষিণা দিয়া আইলা নিজবর ॥ 

বিবাহ করিল! তুমি সর্ব ধর রীভ। 

পাইলা সদৃশ নারী নহে কিবা মিত॥ 
বিপ্রের মনেতে বিভ। হইল বিদিত। 

তবে আর কথ! কৃ জিজ্ঞাসে হরষিত ॥ 

সহজে তোমার চিত্ত গৃহ কামহীন। 

ধনেরে নাহিক ইচ্ছা পাইল তার চিহ্ন ॥ 

কেহ কন্দম করে কামে অবিহিত মন। 

দেখিয়া আকৃতি মায়া তেজিয়! সঘন ॥ 

লোক রক্ষা হেতু যেন আমার করণ। 

ঈশ্বর ভইক। কন্দ করি জনু ক্ষণ ॥ 
অয়ে সখা সোগরাক গুরু কুলের বাস। 

তোমা আম! ছইজনের বিধ্যা সভিলাষ ॥ 

যে গুরু হইতে ছিজ জানি পরমার্থ। 

ংসারের পারে হয় পরম কৃতার্থ ॥ 

শুরু তিন রূপ ভয় সংসারের মধ্যে । 

যাহ! ছৈতে জন্ম সেই পিতা গুরু আদ্যে ॥ 

দ্বিতীয়ে কহিল গুরু বেদ-মধ্যাপক । 

আমার সদান পুজ্য পিতার অধিক ॥ 

ভৃতীয়ে কহিল গুরু ভ্ানদাত। জন । 

অভ্ান-সংসার দৃখ্য ঘাহার কারণ ॥. 
ল রি টি ০ পপাশীস্পপ সিসি 
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সকল আশ্রমিমধ্যে সেই মহাশয় । 
যেন আমি তেন সেহ অভেদ নিশ্চয় ॥ 

মনুষ্যের জন্ম পার্যা বর্ণাশ্রমাচারে । 

গুরু উপদেশে নর ভবার্ণব ভরে ॥ 

গুরুসেব! বহি ধর্ম নাহি উপাধিক । 

যাহে তুষ্ট হই আমি পরম রসিক ॥ 
অঙ্গ উপনয়ন তপস্তা উপশমে । 

গৃহা ব্রহ্মচারী জন গ্রশমতি কামে ॥ 

এই চারি ধর্মে আমি যত তুষ্ট নই । 

একা গুরুসেবায্ ততেক তুষ্ট হই ॥ 
দৈবে সম্পূর্ণ সেই আম সবাকাঁর। 
সেসব বুস্তাস্ত মনে পড়ে কি তোমার ॥ 

গুরুর মন্দিরে বাস করিলা যখন । 

গুকপন্দী-বাক্যে তথা সর্ব শিষ্যগণ॥ 

ূ কাষ্ঠ আ্নবাঁরে যেন গেলাঙ কাননে । 

ৃ অকালে প্রবেশ কৈল সেই মহাবনে ॥ 

ৃ 
ঝড় বরিষণ হৈল বড় বিপরীত । 

মেঘের গর্জন শুনি প্রাণ চমকিত ॥ 

সুর্যা অস্তাগত যবে আধার উদয় । 

| উচ নীচ না জানি পৃথিবী জলময় ॥ 
৷ শীতার্ত হইয়া ভরমি বেড়াইল বনে। 

দেখিয়া কহিছেন আর্ত শিষ্যগণে ॥ 

অরে পুত্র সব শুন আমার কারণে । 

বড় হু.থ পাইল! সভে আমি এট বনে॥ 

ভ1 সৈতে অধিক প্রাণীর কলেবর। 

তাহে “কছু না শুনিলে আমা ভক্তিপর & 

এই উপকার করিবে গুরুজনে। 

যে হয় আমার শিষ্য পরম যতনে ॥ 

যেন তুমি সব ঠেলা দেহ সমর্পণ । 

হইলাম বন্ডই তুষ্ট শুন সর্বজন ॥ 
যেই মনোরথ সিদ্ধি হৈব সাকার 1- 

যত বিদ্য! দিল. আমি তাহা জান সার ॥ 

-ধ 
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_ এ্রইলোকে পর লোকে নহে প'সরণ। 
এতেক বলিয়। গুরু চলিল! ভবন । 

 এ্রইরূপে নান! কর্ম গুরু-গৃহ গত। 
সোঙর কি সখ! এবে কহিও উচিত । 

গুরু হৈতে অর্থ পাই প্রসন্ন হয় প্রাণী । 

পরম প্রশান্ত হয়্যা থাকে হেন জানি ॥ 

এসব কৃষ্ণের কথা শু€ন দ্বিজবর । 

বলিতে লাগিল শেষে ভক্তিুত পর ॥ 

শুন শুন অরে ভাই হয়্যা এক চিত। 
শ্বীকৃঞ্চমঙ্গল ছ্বিজ মাঁধব-রচিত | 

থানশী রাগ । 

এইরূপে নরহস্ি দ্বিজবর সঙ্গে । 
স্বান্তমুথে কথোপকথন বড় রঙ্গে ॥ 

সর্ব্বভূত-অন্তর্ধ্যামী হুয়। ভগবান্। 

প্রেম নিরীক্ষণে তাহে পুছে বিদ্যমান | 

শুন শুন দ্বিজবর জিজ্ঞাঁসি তোম|রে | 

ঘরে চৈতে কোনবন্ত আন্যাছ আমারে ॥ 

দি অল্প বস্ত মোরে দেই ভক্তজনে। 

তবু সে বিস্তর হয় প্রেমের কারণে । 

অভক্ত হইয়া যদি দেই বছতর। 

তবু তাহে তুষ্ট আমি না হই অন্তর ॥ 
পত্র পুষ্প ফল জল ভক্তি পুরঃসরে। 

ষে দেই আমারে তাহ' পাই মনোহরে ॥ 

 আতেক কৃষ্ের বাক্য শুনির! শ্রবণে। 

নাহি দিলা বু খুদ লজ্জার কারণে। 

লক্মীরঈশ্বরে সুগ্ি দিব কোন ধন। 

একেক চিন্তিরা হেট করিল আনন ॥ 

সকল ভূতের সাক্ষী সেই মহাশর । 
বিপ্র আগমন কার্য জানিলা হৃদয় ॥ 

হনয় ভাবিক্ন আশা পুরব জনমে। 
. এই দ্ধিজ নাহি তজে সম্পদ কারণে ॥ 

০ শশী ১ পা পপ পপ পাপ 

সন ্পলা দির 

- পাস তি এত শত 

যারা লা মির রন 

১ শীাশি তত ৩ 

শে পতি 

১ পপশাশীপ শত শী 

_ শ্রীকফ-মঙল। 

পত্বীর বচনে প্রিন্ব সথা দরশনে । 

আইল এথায় বড় সানন্দিত মনে ॥ 

পত্বীবাক্যে সম্পদ আমি দিব অতিশয় । 

দেবত।র ছুরললভি আনের কিবা দায় ॥ 

এতেক চিস্তিয় প্রভু সানন্দিত মনে : 

কি এই বলিয়! টান দিলেন বসনে ॥ 

ভাঙ্গ নেক্ড়ায় আছে খুদের পুটুলী। 
কাড়িয়া লইল! তাহা মহাকুতূহলী ॥ 

এই না আমারে আনিয়াছ প্রিকধন। 

তবে সখা নাহি দেহ কেমন করণ ॥ 

এখুদ তওডঁলে মোর আর বিশ্বঃন। 

পাইবে পরম তৃপ্তি সদ বচন ॥ 

এত বলি এক মুঠি লইল!1 তাহার । 
ভক্ষণ করিল! স্থখে কপার আধার ॥ 

। আর মুঠি লৈতে হাথ ধরিলা কমলা । 

২৬ শতেশশাশশীশাশশ শিশ শীত শতীশিতত পাশা তত ৪৩৩০৩ শ ০ 

। একাস্ত ভকতি দেবী ছুলভ অবলা ॥ 

বলিতে লাগিলা হের শুন বিপ্রবাস। 

এক মুঠি প্রহণে পুরিল অভিলাষ ॥ 
এহ লোক পরলোক সম্পদ সাধনে । 

হইল তোমার গোষ্ঠী আর অকারণে ॥ 

আর মুষ্টি খাইলে আমি হইব অধীন । 

এক মুষ্টি গ্রহণে সম্পদ পরবীণ। 

' শুন শুন অরে ভ'ই হয়্যা একচিত। 
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শীকুষফ্ণমঙ্গল দ্বিস মাধব-রচিত ॥ 

ত্রিপদ'। 

এইবূপে দ্বিজবর, হরিষে প্রন্ভুর খর 

ভোজন পানের অবশেষে । 

বঞ্চিলা রজনী সুখে, দেখিয়া সে চাদ মুখে, 

স্বর্সলোক পাইল হেন বাসে ॥ 

ঈশ্বরে না দিলা ধন, . আপনি প্রণান্তমন, 

না! মাগিল লজ্জার কারণ। 
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আসিতে কছেন হেন, যাহা কৃষ্ণ মিলায়েন, ; স্থধ্য ছতাসন চাদ, উজ্জল হুন্দর ছান্দ, 
প্রভু দরশনে হৃষ্টমন ॥ বেড়িয়াছে বিস্তর বিমা.ন। 

সপ 

দেখিল ব্রহ্মণ্য দেবে, ব্রন্মণ্য একদ! ভাবে, | নানারূপ উপবন, ভ্রমর গুঞ্জ:র ঘন. 
অতিশয় বিশ্মিত কারণ । প্রকল্প কমল উতপগে। 

যে উড়ে ধরিলা রমা, সে তবে আলঙ্গে আমা; কুমুদ কহলারকুলে, স্মগান্ধ শী চল জলে, 
না গুণে পতিত দীনজন ॥ ূ বেড়িয়াছে সেই রম্যস্থলে ॥ 

কেংথাস দরিদ্র তাপী, মুঞ্জি ক্ষুদ্র মহাপাপী, | নানা জলঙ্কারযুত, নারীগণ শত শত. 
কোথা কৃষ্ণ লক্ষ্মীর নিৰাস। ূ সে পুরের দাস দাসী। 

ন্ধ বন্ধু হেন পায়।,  বাহুষুগ প্রসারিয়া, । দেখিয়া ব্রা্গণ তা. মুখে নাঠি সরে রা, 
দিলা কোল মধুর সম্তভাষ। মনে মনে ভাবে মন্দ হাসি ॥ 

প্রিয় পরিষক্কে তুলি,  বদাঁইল। কুতু:লী, | এই কি বিচিত্র জন, বরেবাকে স্যজন, 
শ্রমযুত দেখিয়া আমায় । ৰ পশ্চাৎ জানিল দূরতর । 

হরিষে মহিষী বত, চামর বিনয়ী কর, | সেই আমার স্থল, কেন হেন রূপ ভেল, 

জুড়াই চামর ঘন বায়ে ॥ এতেক ভাবিতে ছিজবর ॥ 
দেবের সমান মানে, পাদ্য আদি দিল! দানে, সেই দিব্যপুরবাসী. নর-নারীগণ হাসি, 

ছুই পদ জাতিল! পনি । হৃতাগীত বাদ্য মহোৎসবে। 
করুণায় সাতন, শা দিল ঈষত ধন, ; বন্ব অভরণে ভূষ, . বিনয়ে প্রপয়ে তৃষি, 

তাহে আমি হেন অনুমানি | পুর ভাবে প্রবেশিল তবে ॥ 
ভূমি রসাতল গত, সম্পদ শত শত, | পতি আগমন শুনি, পতিব্রত৷ ব্রাঙ্গণী, 

স্বর্গ মোক্ষ আদি সিদ্ধিজনে। অতিশয় আনন্দিত মতি। 
অনেক পুরুষকার, এই যত যত তার, ; সত্থরে ছাড়িয়া ঘর, বাহিরাল্া সন্ত্রপর, 

যেন নিজাল্য় পল্মাবতী ॥ 

দেখিক্জ। স্বামীর মুখ, পাইল ত প্রেমস্ত্ 

মূল হরিচরণ-অচ্চনে ॥ 

রজনী প্রভাত হৈল, তরণি উদয় কৈল, 
ক 

নিবেদিয়। সখ! যুবরে । | নয়নে পৃরিল অশ্রুবারি | 

চলিলা আপন ঘয়ে, প্রিয় বাণী নমস্কারে, | পরম নিশ্চর মনে,  প্রবেশিয়া আলিজনে, 

প্রভু অন্নবর্জিলা তাহারে ॥ বিরহ বেদন পরিহরি ॥ 
অধমে পাইয়া! ধন, হইয়। প্রমত্ত মন, | হ্বর্ণছার শোভ1 করে, বহুত রতন আরে, 

ন! করিবে আমার শ্রবণ। তথিমধ্যে দেখিয়৷ ব্রাহ্মগী। 

এই হেতু কৃপা নিধি, নাহি দিল! ধন বিধি, : হাসিরা তাহার সঙ্গে, মন্দিরে প্রবেশি রঙ্গে, 
দীনবন্ধু পতিত পাবন ॥ মঙ্গলপূর্ববক বিপ্রমণি। 

পরতেক চিন্তিতে সেই, মন্দির নিকটে যাই, | মন্দিরের কিবারস্ত মণিময় শত সতত, 

অপূর্ব্ব দেখিল। সেই স্থান ) অভিনব ইন্দ্রের ভবন। 



. ইখ৮ ..  শ্রীকষ-মঙ্গল। 

ভার' মধ্যে খটাচয়, হস্তিদস্ত ্র্ণময়, 
শুভশধ্যা যার আবরণ । 

চামর বি্নী কুল, কি তার কহিব মুল, 

কাঞ্চন অসূল্য সমন্বিত । 

যুক্ত! দাম বিলন্বত, চন্দ্রাতপ শোভিত, 

নালমল করে চারিভিত ॥ 

আর নান! পরিপাটা, সৌধ স্ফটিক কোটী, 

মহামরকতের দোসর । 

রক্ষের প্রদীপ জলে, তার মধ্যে জান ভালে, ! ব্রাহ্মণ ছাঁড়িয়। ষাঁর, 

নারীগণ শোভে মনে ।হর ॥ 

এই সব অপরূপ, দেখি নিজ বৈভব, 

স্থিরমতি সেই দ্বিজবর । 

অকারণে মোর কেন, হুইল সম্পদ হেন, 
অবশেষে জানল অন্তর ॥ 

মর্জি নিত্য হ:খিত, দুর্ভগ সুবিদিত 

এইহেতু জানল নিশ্চয় । 

বৈতবের ঈশ্বর, হয়েন প্রভু যছুৰর, 

উাহা! দরশনের উদয় ॥ 

কহে আন মোর সখা, যাচফে পাইয়া দেখা, 

সাক্ষাতে না বলি তারে কিছু। 

নিজ ভাগে অন্থমানে, আপনি প্রচুর ধনে 

বরিষে জলদ হেন পিছু ॥ 

আপনার বরদান, তারে করি অন্নজ্ঞান 

পরের ঈষৎ বনুমানে । 

ত্চি মোর খুদমুষ্টি, লইয়। পরমতুষ্টি 
খাইলা আপন চন্দ্রাননে ॥ 

এই মোর অভিলাষ, জনমে জনমে দাস, 

সখ! মিন্জ সুহৃদ তাহার। 

হইয়। পরম রঙে. ভকত জনের সঙ্গে 
. থাকিব তাহার অনিবার ॥ 
্ তত জনেরে সেই না দেই সম্পদ এই, 
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ধনমদে অচিরাত, দেখিয়া! করিব পাত, 

আপনি সদয় সনাতন ॥ 

এতেক চিন্তিয়। মনে. ভক্ত হ্যা জনার্দনে, 

পত্বীর সহিত দ্বিজবর | 

ত্যাগের অভ্যাস যোগে, লম্পট নহি ভোগে 

ইন্দ্রিয় নিগ্রঃ তৎপর ॥ 

প্রভু কৃষ্ণ ষজ্ঞেশ্বর, বাস্থদেব বজেস্বর, 

ব্রতের কারণ সেই সীমা । 

নাহিক দেবতা আর, 

শুন মোর বিপ্রের মহিমা ॥ 

ব্রিতৃবনে সে অজিত, ভক্তজন, পরাজিত, 

এতেক দেখিয়া সুদাম। 

চরণ ধেআন তার, পরিহরি অলঙ্কার, 

পাই! তাহার নিজধাম ॥ 

কৃষ্ণের চরিত্র এই এক চিত্তে শুনে যেই, 

তক'ত লতরে ভগবানে। 

কণ্্মবন্ধ বিমোচনে,  বিহরে আপন মনে, 

দ্বিজ মাধব বস গানে ॥ 

গোকুলবাসিগণের প্রশৎস। কীর্ভন। 

পয়র। 

এইরূপে দ্বারকয়ি বৈসেন মহাভাগ। 
হেনকালে তথায় সুর্যোর উপরাগ | 

পূর্ণগ্রাস হইবে পরম পুণ্যদায়ী। 
আগুআন জানি তাহা গণকের ঠাঞ্চি ॥ 

কুকুক্ষেত্রনামে তীর্থ পুণ্যের নিলয় । 
স্নানের কারণে লোক চলিল তথায় ॥ 

ষথায় পরশুরাম ক্ষত্রিয় নিপাতে। 

রুধির সলিলে হৃদ কৈল শতে শতে ॥ 

তথায় করিলা হজ্ঞ পাপক্ষয়হেড়ু । 
জাজ আলণ ভিসন বাস ধর্মাসেজ ॥ 



গোকুলবাসি গণের. প্রশংসা কীর্তন । ২৭৯: 

বড়তীর্দ বগন্রা সেই যায় সর্বজন । 

বুনিবাশ আদি যত নরনাবীগণ ॥ 
লড়িলা : স্বর বস্থদেব উগ্রসেন । 

নিজপ:প বিমোচন মার নানান | 

গদ সা প্রদ্থায় হ্থচন্দ্র প্রভৃতি | 

স্টক সারণ আদি যে!দের সংহতি ॥ 

অনির্দ্ধ মহাবীর আদি নানাঁকায়। 

দ্ত-নিবারণে কৃতবন্দা সভার 

আর ধত লীরভাগ মাপন সাজনে । 

ডাঁলল আনন্দে বাম ক্র যোঁগানে ॥ 

বিমান সমান রথে মভাযোধগণে । 

তরক্ তরণ তুরঞগগমে বন্থুযানে ! 

জলধর কান্তি ঈরাবত মত্তদ্তী: 

তাঁধ পি, ঘোধগণ যায় পাতি পাতি । 

মনোহর নরগণ বিদ্যাধর-কান্তি। 

নান' অন্প-শস্বধরি করি নান! ভাতি 1 

এসব ঠবভবমাঝে নানাবাদা বাজে । 

বসন ভঘণ পর্রি তার! হেন সাজে; 

পত্রীর সভিত সভে গিয়া! কুরুক্ষেত্র । 

গ্রহণ দেখিল! তথা উল্লাদিতনেত্রে ॥ 

সান তর্পণ্ শে:ব থাকি উপবাসে। 

বাক্গণেরে ধেনু জলি! নিজ পুপাঘোষে | 

পুনরপি আরক্ত দেখি আসিয়। প্রভাতে। 

যথাবিধি মুক্তিক্নান কল! সভে তাতে । 

কষ্চভক্তি কামে অন্ুদিন দ্বিজগণে । 

আপনি ভূজিল পাছে তাহার বিধানে ॥ 

তবে সর্ব হছুব'শ সানন্দিত হয়া! । 

বুক্ষতলে বদিলা শীতল গাছ পায়্য' ॥ 

তথাই ছেবিলা নিজ বন্ধু নৃূপগণ। 

কেঃ বা স্বন্ধী কেহ হর প্রিয়জন ॥ 

মত্প্য-উদ্ভব আর কোশলের পতি । 

বিদর্ভ ঈশ্বর কুরু সঞ্জয় প্রভৃতি | 

| 

| 

৷ 
1 
ূ 
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বা 

॥ 

রঙ 

? 
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কাম্বোজ কেকর মদ্রমআর্দি আনর্ভ । 

কেবল প্রধান কৈল যেন নিজন্তত্য | 

আর নানাদেশের নৃপতি শত শত। 

তার পাছে দেখিল গোঁকুলবাঁসী যত ॥ 

নন্দ আদি গোপগণ আপন স্থহৃতে | 

গোগীসব দেখিলা বড়ই উতৎকণ্ঠিতে ॥ 

শুন শুন ওরে ভাই হয়্যা একচিত। 

শ্রীকষ্ণচমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

ধানশী রাগ । 

দেখি বৃষ্িগণ গোঁপবধূজন, 
অন্টে।ন্তে হরষিত। 

হৃদয় প্রকাশ, মুখে মন্দ হাস, 

নেত্রে বারি বিপরীত ॥ 

প্রেমে উতরোল, চাঁপি দিল কোল, 

গায় উঠে লামকৃল। 

। আপন! সব জানি, কণ্ঠে ৰন্ধ বানী, 

পাইল প্রীতি অতুল ॥ 
অবলগা অবলা মিলিলা হেন বেলা, 

ন্নেছে হাঁসি মন্দ মন 1 | 

নির্মল কটাক্ষ, আর বক্ষে বক্ষ, 
গীতিপ্রেম-জলে অন্ধ ॥ | 

সভে সজিয়া মনের সাধ। | 

জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সব, যে আছে বৈভৰ, 
সবে কৈল আশীর্বাদ ॥ | 

আগত কুশল, দুই জিজ্ঞাসিল, 
প্রেঙ্গানন্দে বুক বিদার । 

বসি জনে জনে, কৃষ্ণের কখনে, 
কহিতে লাগিল সার ॥ ্ 

সেই কালে তথা, দেখি দেবীপুজা, 
ধতেক তাই ভগিনী! ** 



২৮, শ্ীকষ্চ-মঙ্গল। 

ভ্রাতৃ-ভ্রাতৃম্থত, পিভৃ-মাতৃ যত, | সকল রাজার পুজা করিল! ৰিধানে। 
সপত্বী সচক্রপাণি ॥ আনন্দিত নৃপগণ ক্ষ দরশনে ॥ 
এই পাইয়! প্রেমের লোক। অবশেষে ভীন্ম দ্রোণ অস্বিকার স্থৃত। 

হষ্ট হইয়্যা এথা, কহ না গো কথা, | গান্ধারীর নিজস্থতে হইয়৷ সংযুত ॥ 

| এড়িয়া মনের শোক ॥ পত্ীর সঠিত যত পাগচুবর গণে। 
কৃম্তী বলে ভাই, বন্দেব মুষ্ডি, | কুস্তী সপ্য় কৃত বিছ্ুর সুজনে। 

| জভাগী মানো আপনা । কুস্তি ভোজ বিরাট ভীম্মক নগ্নভিত। 

আপদ সময়, লাগি না.হ লয়, | টসব দ্রুপদ ধৃকেতু পুরোহিত ॥ 

তুমি সব একজনা ॥ কাশীরাজ দমঘোষ আর বিশালাক্ষ। ॥ 

দৈব যাবে বাম, কিবা লয় নাম, | মেথি রসভ্রক আদি মহামহা মুখ্য ॥ 

দুরে রহ আর জন। স্থধামন্যু সুধাচন্দত্র বাহিলক আর্দি যত! 

জ্ঞাতি বন্ধু মাতা, পিতা পুত্র ভ্রাতা, | পুত্র পরিবার স:ঙ্গ ভূপ শতে শত । 
সেহ না করে স্মরণ ॥ ৷ ুধি্টির অনুগত হয় যেই যেই । 

এত শুনি ভগিনীর বাণী। আসিয়া কৃষ্ণের পাশে ধন্ত সেই সেই ॥ 

'বন্দেব কর, করুণ হৃদয়, ; বধূগণ মেলে তারা মধুর আকার । 

ৰ মনে তত্ব পরমাণি ॥ দেখিয়া বিশ্মিত হল! লক্ষ্মীর আধার ॥ 

শুন গে। ভগিনি, দোষ দেহ জানি, | তবে রা'মরুঝ্ু ছুহার পাইয়া পূজনে। 

কেহ নহে শ্বতন্তর। । যছুবংশের প্রশংসা ক৭স্তি ঘনে ঘনে ॥ 

দৈবের ক্রীড়ন, করেন সত্বন, ূ গুন ভোজপতি তুমি সর্ব মহামতি । 

আমি সব মূঢ়নর ॥ ূ সংসারের মাঝে যত আছে নরপতি ॥ 

ঈশ্বর অধীন, হয়্যা সর্বজন, | তাঁর মধ্যে সব কুল জিনিলে তুমি সব। 

করে বা করায়ে কার্য নিরস্তর দেখ কৃ্করূপ অনুভব ॥ 

কংসের হিংসন, হেতু এতদিন, | যারে দরশন নাহি পায় মুনিগণ । 

ভ্রমি বুলি:নানারাজ্য। হেন প্রভু নারায়ণ আপ'ন প্রসন্ন । 

এই ভ্বিজমাধব গায়ন । 1 যার কীর্তি শ্রতিগণ স্তবে অনুক্ষপ। 

সেই দৈবগতি, . আসিয়া সম্প্রতি, | যাঁর পাঁদোদক গঙ্গা নিগম বচন ॥ 

পাইব আপনার স্থান ॥ একত্র তিন তীর্থ অখিল ভুবনে । 

নয পরম পাতক হরে জ্ঞানে সব্বজ”্ল | 

ূ যার বলে বলহীন হয়্যাছিল লহ। 

টা বার পদ দর্শনে পবজ্র মুক্তি পাই ॥ 

 কুম্তী বনুদেবে ত হইল এত ফথা। আম! সভাকার এবে সর্ব প্রতুজন। 

তবে ধলদেৰ উগ্রসেন আদি তথ! ॥ আপন হরিষে কৃপা বরিষে সঘন ॥ 



রঙগবাসীদিগের সহিত ই্রক্কফের কথোপকথন। 

যার বংশ পরষে শুককৃত হয় ধতি। 

সভা শয্যাসন বসন নান! রীতি ॥ 

বিবাহ সম্বন্ধে কৃষ্ণ সতীর্থ রক্ষণ । 

যার ঘরে আইল আপনি নারায়ণ ॥ 

সংসারে থাকিয়া ষ'র প্রে মর-প্রলা:দ। 

বিমুখ হইবে স্বর্গ অপবর্গ পদে । 
তামা সভাকার বড় জন্ম সফল অতি । 

ইহার অধিক জন্ম না জানি হইতে ॥ 

হেন কথা নন্দঘোষ লো'কস্গুথে শুনি । 

সব্ঘ পরিকরে কৃষ্ণ শ্লাধ্য আপনি ॥ 

দেখিবারে চলিল! পবম উল্লাসিত। 

শকটে চটিয়! গোপগণের সহিত ॥ 
দেখিয়া গোকুলপতি বত খষিগণ। 

মহাকুষ্ণ হেন টৌহে জানিলা তধন ॥ 

আনন্দে প্রি কোল দিল জনে জন। 

চির দিনের ছঃখ হইল শোধন ॥ 

কাবে বন্তদেব আনি দিলা নিদর্শন । 

ধ্ড়ই বিহ্বল মনে প্রফুল্ল নয়ন | 
ংসের সম্তাপ মনে করিয়া স্মরণ । 

যেন রূপে গেকুলে পুত্রের বিদর্জন । 

তবে রাম দামোদর আসিয়। সন্ত্রম। 

বাপ মায়ে কোল দিয়া চরণ প্রণামে ॥ 

প্রেমে আকুল মুখে নাহি সরে বাণী। 

দুই গণ্ড বাহি পড়ে নয়নের পানী ॥ 

নন্দঘোষ যশোদা ভিডিয়া ছুই করে। 

দুই পুত্র কোলে করি ঘন চাপি ধরে ॥ 

লোচন যুগলে নীর মুছিলা বিস্তর । 

অন্টোন্টে চিস্তিল সভার কলেবধর ॥ 

রোহিণী দৈবকী যাই যশোদার স্থানে। 

কোলাকুলী করি পুর্ব স্মেহ সোঙরণে ॥ 

অবশেষে কহি কিছু করপুট হয়্যা। 

সে সব বচন নর শুন মন দিয় ॥ 

| 
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এলে ০ ৪: পা পপ পিশাত পিপি 

২৮১ 

শুন শুন অরে হয়া একচিত। 

শ্ককঝমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

বরাড়ী রাঁগ। 

রোহিণলী দৈবকী ছুহে কহি যশোদারে। 

তোমার স্সেহের কথা কহিব কাহারে ॥ 

ইন্দ্রের সম্পদ দি হয় বিমোহন। 
তবু নাহি পাসরিতে নহে পাসরণ ॥ 

শুন আগে রাণী কেবা পর সেবিব আর। 

যার নাম গুণে সংস।র পায় ত নিস্তার ॥ 

৭০8 ৭ ৮ 

জন্মমাত্র থুইল তোমা সভার নিলয়। 

এ সব কারণে নানি চিনে বাপ-মায় ॥ 

পৃথিবী-ভূষণ ধর গোধন পালনে । 
৷ আছিল অভন্প পায়্যা এ তিন ভুবনে ॥ 

১০ পাপা পিপি পপি 

যেন রূপ হয় চক্ষু চক্ষুর পালক । 

এই ভাই ছুইজন অখিল বালক ॥ 

ধিজ মাধব কহে এই বোল সার। 

যেতয় সুজন আত্ম-পর নাহি ওর ॥ 

পিসি শসীশিশ তানিশা িশাশি শাসশিশী শী ২ ৮ ০৩৩১০৩০৩০০০ 

ব্রজবাসীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের 

কথোপকথন । 

পয়ার। 

তবে গোপগণ আমি পাইল গোঁপালে। 

চিরকাল গোঙাইল সোওঙরিয়া যারে ॥ 

যার পরশনে কালে নয়ন উপরে। 

ক্ষণে ক্ষণে পন্মফুল বাবধান করে ॥ 

সহিতে না পারি তারা মনের সন্তাপে। 

তাহার স্থজনকারী বিপাতারে শাপে ॥ 

হেন বন্ধু পুনরপি নয়নগোচর ॥ 

মনোরথ পরিপূর্ণ গুরু প্রেমতর ॥ 



১৯৮২, 

নয়নে হৃদয়ে আনি দৃঢ় আলিঙ্গনে । 

পাইল যাভার ভাব ক্মাপনা না জানে ॥ 

যে পদ ভাবিয়া এযাগিপ" নাহি পয়। 

প্রেমরসে গোপী তাহা রে হেলায় ॥ 

সেই গোগীগণ তবে লগ্যা বনমালী। 

নি্জনে আনিয়া! লেক দিলা কুতুহলী ॥ 

পশ্চাৎ কুশল বাত! ছিজ্ঞ'লিল হাসি। 

বলিতে লাগিল হেন বুন্দাবনবাসী ॥ 

শন গুন ওরে ভাই হয়া! এ্কচিত। 

জীকুষ-মল্গল দিত মাধব রচিত 

নর 

চির ব্যাজ ভেতু সথি ন' নিনি এথা | 

বন্ধুজন প্রয়কাজে বিফল হয় বথা ॥ 

বিশেষ জানিহ অরিকুল চারিপাশে । 

অবসর নাভি পাই তাহার বিনাশে ॥ 

চৈতন্ঠ-চরণ শিরে কয়া আনন্দে! 

দ্বিজ মাধব কহে একথা গোবিন্দে ৫ 

শুন সথি টাদমুখে থ বুঝাই তোমায়। 

অবহেল! না করিহ অজ্ঞান সন্ধ্যায় | 

সর্বভূতে নিয়োজে বিযোজে ভগবান । 

সেই ভগবান বহি কেহ নহে আন 

যেন ঘনাঘনী তৃণ ধুলাধুলীগ্ণে। 
একত্র করিয়া ভিন্ন করে সমীরণে ॥ 

তেন ভূতকারী করে ভূতের নিয়োগ । 

কার সহিতে যোগ কার সহিতে বিয়োগ ॥ 

আম! সভাকার হৈল বড় ভাগ্যোদয়। 

ইত ছু'হার স্পেহ জন্মিল আমায় ॥ 

আমার জনম মাত্রে এতেক ভববন্ধু। 

ক্কিষে আমার লোক পায় স্থখসিন্ধু ॥ 

সকল ভূতের আমি আদি বিশেষ । 

 আত্তর বাহির এই সন উপদেশ ॥ 
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স্বীকৃষ্ঃ-মঙল। 

যেন কালে হয় মহী পবন আকাশ । 

তেন জুতি এইপক্ষ ভূতের প্রকাশ । 

ভোক্ত!রূপ হই আম আপন ভ্োজনে। 

সর্বভূতে ব্যাপ্ত হই আপনা এাঁপনে ॥ 

ভূত ভৌতিক দুই নিবসে আমাস্ব। 

। পরিপুর্ণ আমি ইহা দেখ সর্বদায় ॥ 

অধ্য,ত্স শিথাইতে এই তন্ গোপীগণে। 

জন্ম[ইলা যাদথানন্দ আপনি আপনে ॥ 

এই ভাবনা £গোপী তোঁজব এ রোষ। 

পাইলে তাহার তত্ব নাতি অসন্তোষ ॥ 

গৃহ দ্ধের ভজনে ভজিম়া প্রেমন্ুথ ! 

চতুজ্ত্ঞান মায়া জানি হইয়! বিমুখ । 

পুনরপি মাগে সেই চরণে ভকতি | 

। করিগ অনেক স্ততি খিনন্ন প্রণতি' 

শুন প্মরে মুড লোক কহিল বিদত। 

যে বে চরণ তঠাঁরে জ্ঞান অনুটিত ॥ 

দুঢ় হর্যা প্রভূপদ না ছাড়ে কখন। 

। শ্রীভাগবতে আছে ইহার বচন | 
| ৃ ্ৈ 
: প্রেম ভক্তি মহানুথ পুনজ্ঞ জীবন 

সপন ৯ শা পাশ শত পিপাসা তত ০৯০৩১ ০১ 

স্পপীপাসসেশিপিপপিসপাসসপসসপিসীশাপীপপা পি পিশিত আপা শা পাপী তি শশী 

শি 

। নারদ প্রভৃতি যাহে মগ্ন অন্ুক্ষণ॥ 

৷ জ্ীরুষ চৈত্তন্ত প্রভূ সন্ন্যাসী বিহরে । 

যাহার প্রসাদ লোক তরয়ে সংসারে ॥ 

শুন শুন অরে ভাই হয়. একচিত। 

শ্্রীকষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাঁধন-রচিত 1 

মহাঁরাট রাঁগ । 

যোপদ -যাগের পতি । 

অগাধ বোধের গতি ॥ 

চিন্তে ভব দিন রাতি। 

তবু না দেখে কোন আকৃতি ॥ 

বন্ধু দয়! নাছাড়িহ রে। 

গোপীজন বলে গুণধাম। 



দ্রৌপদীসহ প্রীকষ্-পরীগণের কথোপকথন । 

তেরি পদ অন্ুপাম। 

মেরি সনে ঘন অবিরাম ॥ 

. সংসার কূপে অসার । 

প্রানী পড়িয়া মরে বারে বার ॥ 

তাহার উদ্ধার কাজে । 

অবল! শুনহ পদ সমাজে ॥ 

হাম গৃহবাসী বধূ । 

পাওল যে। পদমধু | 

তাহ! পাঁসরিতে নারি । 

মাধব কহে প্রেমভিখারি ॥ 

দৌপদীসহ শ্রীকুষ্ণ-পত্বীগণের 

কথোপকথন । 

তবে গোপিকার পতি সেই গতি মতি । 
ভক্ত অন্ুগ্রহে বলি তাহ! সভার প্রতি ॥ 

তার পাছে যছুনাথ যুধিষ্টির স্থানে । 
কুশল জিজ্ঞাদ' কৈল! আর বন্ধুগণ 

কৃষ্ণের বচন শুনি হয়্যা সম্মানিত। 

তবে ত'হে কহিতে লাগিল! হরযিত ॥ 

শুন শুন মহাপ্রভু করি নিবেদন। 

তব পাদপন্ম-মধুমত্ত মহাজন । 

হৃদয় থাকিয়া মুখে উগারে সঘন । 

শ্রবণে কথনে তাহা পিয়ে েইজন ॥ 
নিরবধি তোমার চরণে যার মন। 

স্বাহা! সভার অকুশল নহিব কখন। 

বেদমগ্ন লুপ্ত হয়্যা ছিল পাপ কালে। 

তাহ রাখিবারে তুমি বেদমায়! বলে। 

লীলায় আনন্দ তনু করিল! প্রকাশিত । 

আপনার তেজে তিন অবস্থা4 হিত॥ 

পরম অখণ্ড বোধ অথণ্ড শকতি। 

পরিপূর্ণ মহিষ পরমহংসগতি | .. 

তোমার পদারবিন্দ বন্দি সর্বজনে। 

এতেক বলিয়া তাঁর! রহিল! তখনে ॥ 

| তবে কুরুবংশের ঘতে ক নারীগণ। 

কৃষ্ণপদ দেখিবারে আইল হষ্টমন | 

কুকের রমণী সঙ্গে মিলিলা কৌতুকে। 
। অপুব্ৰ প্রভূর কথ! কহি একে একে ॥ 

দ্রৌপদী কহেন দেবী শুন গে! রুঝ্সিনী। 

শুন ভদ্্রা জান্ববতী কষ্চের রমণী ॥ 

লোক ব্যবহারে আনিয়া! চক্রপাণি। 

কেমনে করিল বিভা আমর! নাহি শুনি ॥ 

বিবাহ করিল] তোমাসভা যেন মতে। 

সেই সব কথা কহ জিজ্ঞাসি তোমাতে ॥ 

শ্বন শুন অরে ভাই হ্যা এক চত। 

শ্রীকষ্চমঙ্গল ছ্িজ মাধব-রচিত ॥ 

এ শিট শশা শীট শিস 

এ পাশপাশি াশি ২ 

| পয়ারু। 

ূ রুক্সণী বলেন হের শুন গো 'দ্রীপদি । 

৷ শিশুপালে দিতে আমা! হইয়! বিবাদী ॥ 

| ধুকে পুরিয়া শর আছে নৃপগণ। 

ূ তাহা সভার মাঝে গ্রবেশিয়া চন্দ্রানন ॥ 

ূ 
: 

হরিয়া আনিল ভেট কুটুম্ব ভূষণ। 

৷ যেন অজমেষ মুখে আপনার ধন ॥ 

ৰ হেলায় কাড়িয় লক্্যা যান মুগগায়। 

সেই পদ্মাবতী আমি সেবি সর্বদা ॥ 

সত্যভামা বলেন শুন কহি নিজ কথা । 

সহে।দরবধে বাপ পাস বড় ব্যথা ॥ 

কুষ্ণেরে দিলেন দোঁষ গুনে সর্বজনে । 

মিছা! অপধশে ত্িহ প্রবেশিল বনে ॥ 

জান্ববানে জিনিয়। জাঁনিল শ্যমস্তকে । 

1 আমার বাপেরে দিল! দেখাইল! লোকে ॥ 
সেই নিজ আপরাধ মার্জিবার তরে। 

। তবে আম! দিল দান বঞ্চিয়া আনেরে ॥ 



৪ 

জ্গম্ববতী বলে শুন আমার করণ। 

ন! জানিয়া মোর বাপ রামচন্দ্র হেন॥ 

সাতাশ দিবস যুদ্ধ কার তার সন। 

পশ্চাৎ জানিয়! প্রভূর পড়িল চরণে ॥ 

স্তবন করিয়া আম! দিলা মণর সঙ্গে । 

আপনার কথা এই কহিলাম রঙ্গে | 

"আবী কছেন তবে নিঞ্জ বিবরণ । 

তপ করিবারে আঁ ছিলাম কানন। 

তাহার পদারবিন্দ পরশণন আশে। 

হৃদয় জানিয়া তার মুখ উপদেশে | 

হাথে ধরি রথে তুলি লইয়, আপনি। 
এই আমি তার গৃহমার্জন-কারিণী | 

জক্া বলেন আমার কাম্য জন্মে জন্মে। 

থাকিব তাহার পাদ প্রক্ষালন কন্মে॥ 

সত্যা বলেন তবে রহি নিজ কর্ধ্যে। 

আনার জনক পরীক্ষিতে মহাবীর্ষ্যে ॥ 

সাত গোটা বলদ করিয়া নিজপুরে | 

মহাবল বীর্ধ্য খরতর শুধরে ॥ 
এই সাত গোট। বুষ বাদ্ধিবেক যেই। 

আমার কন্ারে বিভা করিবেক সেই ॥ 

পুরেতে আসিয়া যেই জিনে সাত বুষে। 

ছাগলের ছ। হেন বান্ধি অনান্নাসে ॥ 

্বীর্ধ্যপণে আর চতুরঙ্গ দলযুত। 
'হেনমতে স্থত দাসী আইল! অভুত। 
পথ মধ্যে রিপুকুলে করি পরাভব। 
আনিলেন নিজ পুরে ঠাকুর যাদব ॥ 
এই মোর কামনা হুইনু তার দাসী । 
ভার কথা কহিতে অপূর্ব্ব হেন বাসী ॥ 
'তবে সিত্রবিন্দা দেবী কহেন হাঁসি হাসি। 
খ্সামার কথ! কহি শুন ভাগ্য হেন বাসি ॥ 
স্আমার জনক কষে আনিয়া আপনি । 

কাহার চরণগত চিত্ত আম! জানি ॥ 

শরীকষ্-মঙ্গল। 

অক্ষৌঠিণী দিঙ্গা আর রথ রথিগণে। 
সাত তাই মিলি বিভা দিল! হৃঈমনে | 

কন্মবশে জন্মে জন্মে ভ্রমি যথা যথা। ৷ 

তার পাদপদ্মে ভ'ক্ত হউক তথা তথা ॥ 

তনে নগ্নজতা ব:লন শুন গো! দ্রৌপদি । 

যেমন করিল বিভা প্রতু গুণনিধি ॥ 

ব্রহ্মা আদি মহাজন জানিক্া নিশ্চয় । 

এইমত জানি” জনক দয়াময় ॥ 

তোমার জনক যেন অজ্জুন কারণে। 

আকাশে করিল মংস্ত র.জ আচ্ছ।দনে | 

কেবল জলের ছায় হয় দরশন। 

তারে উপাধিক আর অস্তরাচ্ছাদন ॥ 

1 শুনিক্া তাহার কথা নানা দেশ চৈতে। 

ৰ আইল নুপতিকূল উপ ধ্যা সঠিতে ॥ 

ূ নৃপ ত সহিত হয় আন্ুরী ৰিবাহ। 

। আমা লঠ্যা যাইবেন বিদ্ধিয়া হৃদয় ॥ 

এই অভিল|ষে বীর্য রথ শতক্তিত 

ূ শরধনু লয়া। সভে ঠৈলা উপনীত ॥ 

| দ্বিজমাধবে কহে হয়্যা আনন্দিত । 

এই বচনের মাঝে রণচি এক গীত 1 

(হারার সস সপ্মপ্ 

পঠমঞ্রী রাগ! 

কেহ গুণ দিতে ধন্থুক ছুলে। 

মারিতে মারল তা, 

উদ্াড়িয়া পড়ে ভূমিতলে ॥ 

জরাসন্ধ শিশুপাল, 

কর্ণ আদি বার আর পাশে। 

ধন্থুকে জড়াক়্যা গুণ, 

না জানি কোথায় মত্স্ত আছে ॥ 

শুন শুন নৃপরানী, 

কহিলে সকল অন্বডূত। পপ পপ. ৮ 

কেহ কেহ ধনুক ধরি, কেহ গুণ দিতে শরি, 

পাইয়া বিষম ঘা, 

ভীম হুর্য্যোধন ভাল, 

শর দিতে চাহি ঘন, 

ভু বে পুছসি বানী, 



খরষগণ সমীপে বস্থদেবে। তত জিজ্ঞাসা । 

ধেন ব্ূপে চক্রপাণি, সকল ভূপালে জিনি, 

আনিলা আমায় দর্পযুত | 

অজ্ঞুন মহাবোধ না পাই অর্দিক যোধ. 

জলে দেখি মতঠ্ের আভা । 

সন্ধানে মারিল শর, প্রবেশিল কলেবর. 

বিন্বিয়া পাড়িল শ্রীনিবাস। 

এইরূপে বীরগণ, মানী হইয়া তখন. 

লজ্জায় হইয়া পাছু শান । 

তাহ! দেখি ভগবান, হেলে পুর সন্ধান, 

জল নিরীক্ষণে বিদ্ধি বাণ ॥ 

ছি'ড়িয়া পড়িল মাচ, দর্প হইল পাছ, 

জয় জয় বলে সর্বজন । 

স্বর্গে ুন্দুভি বাজে,  হরিমে অমর রা 

পুষ্পবৃষ্টি করে নিজগণ | 

স্বিজ মাপব গায়, চিন্তিয়' ৈতন্তারায়, 

শুন রে সকল সাধুজন। 

শ্রীভাগবত, 

লক্ষ্মী দেবীর বচন । 

ঝষিগণ মমীপে বশদেবের তত্ব জি্ঞানা । 

পয়ার। 

বাপের প্রতিজ্ঞ সভে টৈল' ভগবান । 

তবে আমি রঙ্গমাঝে করিল! পয়াশ ॥ 

সুন্দর নৃপুর পদে কণু ঝুনু বাজে। 

কথন অমল্য রত্র মালাকারে সাজে ॥ 

ধীরে ধারে সকল ভূপালে নিনীক্ষণে। 

কষ্ঃর গলায় মালা দিলা একমনে ॥ 

তবে শঙ্খমুদঙ্গ অনেক বাদ্য হয়। 

নট ভট নৃত্যক তারা সভে গার ॥ 

পরম হরিষে অ নি ধরিল মাধবে। 

না সহিল নৃপকুল কাম পরাভবে ॥ 

পুরাণ বিদিত, : 

২৮৫ 

রথ আরোহণে আমা চতুভূ'্জ হয়্যা। 
রহিলা পরমানন্দে শ!রঙ্গ পৃরিয়া ॥ 

দারুক চালায় রথ দেখি নৃপগণ। 
মৃগ পালেরে যেন সিংহের নিরীক্ষণ | 

॥ 

রুষিয়া পশ্চঠৎ তাহা বিরোধিল বাটে । 
| যেন সিংহ দেখি রোষে কুঞ্জরের ঠাটে ॥ 
ূ তাহা দেখি রঙ্গে প্রভূ জুড়ি বহ্ুশর ৷ 
| কবজ সহিত কাটি পারিল বিস্তর ॥ 
কেহ কেহ প্রাণ লগা পলাইল ডরে। 

তবে আসি প্রবেশিলা আপনার পুরে ॥ 
৷ বিবিধ প্রকারে সেই পুরের নির্শীণ। 
| র'বকর হেন ধ্বজপতাক! সমান ॥ 
৷ ঘর্থ দর্ভা খ্রশংসিত নামে কুশস্থলী। 
1 নিরবধি তাহে কেলি করেন বনমালী ॥ 
| আপন বাপেরে কিবা করিব বাখান। 
ূ ইষ্ট মিত্র সভাকারে করিল সম্মান 

বস্ত্র অলঙ্কার আদি সকল অতুল। 
৷ দাস দাসী হস্তী অশ্ব নান। অস্ত্রকুল। 
এ পব যৌতুক মনে করি নিজ ভক্তি । 
পরিপূর্ণ প্রভুরে দিলেন নানা শক্তি | 

এই সে হেতু আমরা তাহার গৃহদাসী | 
সর্বসঙ্গ প'র*রি নিজ ধন্মে বসি ॥ 

ভীম্মকনন্দিনী আদি মুখ্যা অষ্ট রাণী। 
প্রেমে কহিল! তার। এই সব বাণী। 

৷ রোহিনী প্রমুখ অদি ংতেক বনিতা। 

পশ্চাঁ হইয়া তার! কহি হরধিত। : 

পৃথিবীতে ছিল বড় নরক ভূপাল। 

আম! সভা বাপে জিনে বিক্রষে বিশাল । 

কাড়িয়া আনিল আমাসভা সেই জন। 

একে একে যোল সহস্র করিল গণন ॥ 
মান্দরে রাখি৮! দিল বিভার কারণে । 

তবে তাহে গদাধর বধিল! আপনে ॥ 

পা শিপ শশী শীত তল 

শিপ পপপপিা ০০১শস্প 

সপ পপ িাপপসি 

স্পা পপর এ | 



২৮৬ 

আপন চরণ প্রতি দ্ানিয়৷ সদয়। 

ছোড়াইয়! আনি বিভা কৈলা মহাশয় । 

শুন গো ভূপতিবধু তাহার প্রসাদে। 
না ধরি কামনা আর সার্বভৌম পদে | 

ন। চাই ইন্দ্রের পদ কহিল তোমারে । 
স্বর্গ মর্ত্য ভোগ আশা নাহিক আনেরে ॥ 

অবিবাদী ইষ্টসিদ্ধি তাহে নাহি মন। 

যেবা মোক্ষ ব্রহ্মপদ ধেআয় কোন জন ॥ 

আছুক আনের কথা মুক্তি নাহি বাসে । 

সবে ঝুঝেন প্রাণ এই মভিলাষে | 

লক্ষ্মী কুচকুন্ুম আমোদ মনোহারী | 

কুষ্ণপাদপক্গারেএ ধরেন শিরোপরি ॥ 

যেন ধেন্তু চরাইত ব্রজে বনমালী। 

হরিষে তাহার পদ পরশে গোআলী ॥ 

যেন বা পুলিনে নারী তভৃণ লতাগণ। 

যেন ঝ! গোআলাগ্ণ পায় সেই ধন ॥ 
শুনিয়! কৃষ্ণের এই সব অনুরাগ । 

কুম্তী আর গান্ধারী দ্রৌপদী গোপীভাগ । 
সভে সবিন্মিতমতি সজল নয়ন । 

এইরূপে সম্ভাষণ করেন বধূগণ ॥ 
 হেনকালে আইলা রামরু্ণ দরশনে । 
যত যত মুনি তাহা! করিব গণনে ॥ 

বৈশম্পায়ন নারদ চ্যবন পরাশর। 

'বন্বামিত্র শতানন্দ £নীত অপর ॥ 

ভবহাজ গৌতম বামন অবসানে । 

শিষ্যগণ সঙ্গে আর বসিষ্ঠ প্রধানে ॥ 

পৌলস্ত্য গালব ভূগু মন্ত্রী বুহম্পতি। 

মার্কগডয় অক্রুর কণ্তপ মহামতি ॥ 
দৃত্বাত্রেয় অঙ্গির। অথর্ব বামদেব। 

যাজ্িক সুপ্রকৃতি ব্রহ্মার পুত্র সব ॥ 

 সুনিগণে দেখিয়া ফতেক নৃপগণ। 

মতেক পাও স্মরণ দুইজন ॥ 

২০ শিপ তা পপীশাপপাশিপাশাাসিপপপাসীত  শপস্পপিসপ সাল শাপলা 

শ্ীকফ-মজল। 

চরণ বন্দিয়া পৃজ1 কল পক্মাসূন। 

বলিতে লাগিল কু শুনে সভাখানে ॥ 

পৃথিবী সকল জন্ম পাইল আমি সব। 
 যোগেশখর দরশনে দেবের হুলগভ ॥ 

যেজন কল্প ভপস্তা করিয় নাহি পায়। 

দেবাদিদেব দৃষ্টি কেবল প্রতিমায় ॥ 

সে আমার হইল দৈবের কারণ। 

বার দি দরশনে পাপ বিমোচন 

শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিও। 
ৰ এই কৃষ্ণন্ত সনে ভণিব এক গীত ॥ 

স্তন শ্বন অরে ভাই হয়্যা একমন। 

৷ শ্রীমঙ্গল দ্বিজ মাঁধব-ুটন 

। এই সব দিনে দিনে, 

র শুন গুন যেবা হয়, 

ূ সখি ভরি সব তারা, 

না করি সেবন জন, 

' যাহার এধাতু কাঁয়, 

ধানশী রাগ। 

নহে তীর্থ জলময়, দরশখনে পাপক্ষয়, 

বহে দেবশিল? মু্তিময়ী । 

তুমিত বিলাসকারী হই ॥ 
ভুবনে সাঁধুজন, 

দরশনে পতিত পাবন ॥ ক 

মুবলীর শুন্ত ধারা, 

বাণী শুনে সব ভেদ্কাঁরী। 

যেন বিধি দরশন, 

ক্ষেণেকে ক্ষেণেকে জ্ঞানহারী ॥ 

শ্রবণে বন্দিত হয়, 

হত দারে ভয় সমবন্দী। 

৷ ভীর্থবুদ্ধি হ্ জলে, মিথ্যা বুদ্ধি ধীরকুলে, 

এ 

১ লা 2 টনি 

' শ্ীচৈতগ্ত গুণ, 

সেই গোক্ষরে হয় শুদ্ধি ॥ 

দ্বিজ মাধবের বাণী, ভাগবত জানি, 

মোঙরণে অক্ষত বিনাশ্চ্গী। 

পাপ বিলাশন, 

ক্ষেমব সে প্রকাশ বনী ॥ 

বেদবিধি নিষেবণে, . 



.. আবিগণ সমীপে বস্গদেবের তত্ব জিজ্ঞাসা। 

প্য়ার। 

শুনিয়া কৃষ্ণের এত বেভার ব5ন। 

মৌন করি বহিল৷ সকল মুনিগণ | 

পশ্চাৎ হৃদয়ে করি অনেক বিচার । 

অনিশ্রম হইয়া জগত-আাঁধার | 

লোক গ্রবন্টক হেতু কহি এই সব! 
এতেক চিন্তিয়া বলে শুন ঠে মাধব ॥ 

তোমার চরিত্র বড় বিদ্রিত সংসারে | 

প্রভূ হয়্যা অল্পৰুদ্ধি কর আপনারে ॥ 
যার মায়ায় মোহিত হই আমি সব। 
মহাতত্ব চিত প্রজাপতির ছুলভি ॥ 
এক অচেষ্ট হয়্য! অনেক প্রকার । 

স্যজন পালন বিনাশ আপন!র ॥ 

তত্ব বন্ধন হেতু যেই এই মহী। 
নানা রূপ নানা বেশ ন আদি হই ॥ 
মুঞ্জি কি বুবিৰ আর তোম'র ব্যবহার । 
পরিপুর্ণ হয়া অন্ধ করয়ে সংসার ॥ 

শিষ্টরক্ষণ দুষ্ট ভনের বিনাশে । 
সর্ব তত্ব ধর্ম কাল নিজ লী 1বশে॥ 
বন্থ নাম হইবার ধরহ বেদ পথ। 

পরম পুরুষ তুমি পৃর্ণমনো রথ ॥ 
তপ আদি যত বেদ তোমার হৃদয়। 
তাছে স্কুল হুক্ম পরবেদের উদয় 
এই শান্ত প্রবর্তক তুমি সনাতন 
ব্রা্মণ প্রধান রাশ হয় তেকারণ। 

তাহার পুজন গ্রাভৃ কর হরযষিত | 

অ!ন্ধণের গৃহ শৃন্ত হয় সমুচঢিত ॥ 

আজি মামা সনাকার সফল হৈল জন্ম । 

মফল গো5নবিদা তপআদি ক্ধ। 

তোমার আনিয়। দেখিল 'শশুগতি । 
ইছা! রি পুরুষের নাহি ক্ষেম মতি । 

স্পা সপন পপ পাশা শাপলা পপ পাপা পসপীসপী পক 

২গও 

সেই ভগবান সভে করিল প্রণাম । 
নি যোগমায়ায় অমৃত গুণগ্রাম ॥ 
অণন্ত অনিষ্ত্য বূশ কৃঝ্কলেবর । 
ন: চিনে আমায় সেইপব নৃপবর ॥ 
কাল স্বরূপ আব্বা গুণ মায়াপুটে। 

৷ না জানে যাদবকুল থাকিয়া নিকটে । 

যেন স্বপ্নে দেখে নর আপনার তভু। 

দেহরূপে নানা ছন্দে অনুরূপ যেন ॥ 

। তেঞ্ি মত হুন্দর ইন্জিয় চেষ্টায়। 
ৃ সায়া বিমোহিত ব্রহ্মা না জানে তোশায় ॥ 

তোমার পদারবিন্দ সর্বতীর্থময়। 

| দেখিল বোগীন্্র তাহ! আপন হুদ; ॥ 

. কর্মুর্স ছাড়ি ভক্তি রসে মজে যেই। 

নিশ্চন জানিল প্রভু পায় তোমা সেই ॥ 

তেঞ্ি ভক্ত হেন জানি কর অন্ুগ্রা। 

 শ্রতেক বলিতে সেই মুনির সমুহ । 
' কৃষ্ণ ধুতরা যুধিষ্ঠির বিজ্ঞাপনে । 
যাইতে করিল মন আপন ভুবনে ॥ 

। তাহা দেখি বন্থদেব আপিয়; পশ্চাতে । 

এয়ারের 

শপ পপশাক্পিশ। তত পরী শত ০০ আপ ২০ পপ 

শসা সশাশশিশীশী শি সপ 

| 

ৃ 

ৃ 
ৃ 

বলিতে লাগিল হেন করি দণ্ডপাতে ॥ 

শুন খধিগণ হের করি নমস্কার | 

দেবরূপী তুমি পরসংসারের সার ॥ 
ষে কন্ম ষেমতে কধিলে হয় কন্ম নাশে। 

কহিবে আমারে তাহ: বড় অভিলাষে ॥ 
আপন কুশল পুছে আমা সভাঙারে' 

যার সনে একত্র স্থিতি ভারে 'অনাদরে ॥ 

লেকের উভয় এই আছে নিরস্তরে | 
৬৬ ক ক 

তেন গঙ্গ'জল এড়ি গঙ্গাভারবাদ। 
অন্য জলে বান্ ধায়া। শুজ অভিলাষী। 

যার জ্ঞান নাহ তার স্যষ্টি অন্ডিলাহে: 

ভারে অবুধিয্ লোক বর হন বাকল ॥ 



হি | 

হা 

... ষেন পুর্র্ব মেঘ হিম বাছছু আচ্ছাদিত । 
হেন মত নিজকন্ধ কৃষ্ণ অবিদিত। 

তবে বস্্রদেবেরে বলেন খষিগণ | 

রামকৃঞজ্জ গু৭ নাম সেবহ চরণ । 

কল্ম হৈতে কর্মী নাশ শিষ্ট নিদ্ধপণ। 

তাহার প্রকার কহি শন একমন ॥ 

নিম হইয়া যদি যঙ্কের বিধানে । 

তার কথা কহি আমি তোমার [বিদ্যযানে ॥ 

নিত্য উপবাসী সব মোহিত শুদ্ধমন। 

আত্ম সুখ পরধম্ম মোক্ষের সাধন ॥ 

কহিব স্থগম পথ দ্বিজ গৃহ পর। 

তেঞ্জি ষজ্জঞে যজে প্র প্রধান সেই নর। 

চিত্তের বাসনা সেই করে যক্ঞদান। 

গৃহ ভোগ এড়ে আশা স্তরীপুত্রগণ 1 

আদ্যার বাদন! যে স্বর্গ আদি লোকে । 

তাহা কাঁলে পরিহরে দেহের বিপাকে ॥ 

প্রাণের নিবাপে ধীর যায় তপোবনে । 

তিন গুণে বর্গ জন্মে দ্বিজনিজগণে ॥ 

দেবধণ খষধণ পিতৃলোক খণ। 

যজ্ঞ অধ্যয়ন পুত্র যে ন। শুধে তিন ॥ 

অবিচারী হয়্যা গৃহ এড়ে অবিবেকে । 

নিশ্চয় জানিহ সেই নিবসে নরকে ॥ 

এই হ্িনের মধ্যে গুধিয়াছ দুই । 

পিতৃ খণ খঘিখণ তার দায় নাই ॥ 

যজ্ছে যজিয়া এবে শোধ দেবখখণ। 

ভবে ধরে যাহ তুমি কর্মে হয়যা হীন ॥ 

শুন শুন বন্দেব তুমি মহাশয় । 
পূর্বজন্মে হরিসেবা করিলে নিশ্চর ॥ 
যে হেতু তোমার পুত্র সেই ভগবান্। 

সুনিসুখে বন্ুদেৰ শুনিয়া বিধান । 

সেই সব খাষিগণে করিয়! বরণ। 
তবে তারে যজ্ঞ করাইল সুনিগণ ॥ 

জেকুব্ঃ-নঘস ৬ । 

৷ সেহ কুরুক্ষেত্রে আপি আরস্তে সময়। 

স্নান করিল সব ধুর তনয়। 
| যতেক নৃপতি কিবা নৃপরাণীগণ। 

| বস্্ অলঙ্কার ধরে মাল্য চন্দন । 
দীক্ষামান উপনীত হয়া সর্বজন । 

নৃত্যগীত বাজনার না যায় কথন । 

বস্তদেবে অভিষেক করি খধিগণ। 

সর্বাঙ্গে চন্দন "লপি নয়নে অঞ্জন ॥ 

স্নান শেষে ধরি দিব্য বসনভূষণ ' 

ৃ অধিক সথবেশ হৈল যত নারীগণ। 

৷ সপ্তদশ নারীসঙ্গে সাজে অদভূ | 

| যেন চন্দ্র শোভা করে তারাগণযুত ॥ 

৷ দীক্ষিত হইয়। চ্্র অস্বরে ভূষিত 
ৃ ঘতেক সদশ্য তর যত পুরোহিত ॥ 
 পীতবাস পরিধান স।জে সেই সব। 
৷ ষেন দেবর।জ সঙ্গে হইল উৎসব । 

 রামকৃন্ক ছুই ভাই যত বন্ধুগণে। 
ৃ স্ুবেশ হইয়। গেল স্ত্রীপুত্রসনে ॥ 

! অগ্রিমন্ত্রে আদি যজ্ঞ করি শরকে একে । 
: প্ররুতি বিকৃতি রূপে সম্বরে যতেকে ॥ 
 ধক্ত অবশেষে করি অবসৃত ন্নান। 

| পুরোহিত গণেরে অঙচ্চিন্না বিদাষান ॥ 

। স্বর্ণ বস্ত্রে অচ্চি ধেন্ত ভাষ নানা ধনে। 
। তাসতারে দিলা বস্থ হরষিত মনে ॥ 

। এইবূপে খ্ধিকুলে যক্জ সমাপিয়া। 

। রামহদে আ্বান করি বন্থুদেব লয়্যা ॥ 

, কৌতুকে দৈবকী আদি সপ্তদশ রাণী। 

। নানা অলঙ্ক।র বাসে তুষে সব মুনি ॥ 
চগ্ল প্রভৃতি লে।কে করি অন্নদান। 

বন্ধুগণে নানা ধনে করিল; সম্মান ॥ 

তবে তারর বিজ্ঞা পয় লড়ে নৃপগণ । 

ধৃতরাষ্ট্র হুর্যযোধন প্রভৃতি ভীন্ম গ্রেণ॥ 

ৃ 
| 
র 
| 
] 

ৰ | 

স্পা তাপ শা পাপী 

এপাশ পিপি পা 



'ননদঘোষের জে আগমন।' 1. 

এত আদি স্ীগণ বন্ধু রান জন। 

যার যেই সযুচিত করিল! আলিঙ্গন ॥ 

বজ্জের প্রশংলা পথে করিয়া সঘন। 

নিজ দেশে গেলা সভে শ্নেহ-ছঃখ মন | 

খষিগণ চলিল। নারদ ব্যাস মুখ্য। 

আর নানাজাতি লোক গেল লক্ষ লক্ষ ॥ 

এই রূপে বঙ্গদেব করেন মহোত্সব। 

টচতন্থচরণ ধানে রচিল মাধব ॥ 

বরধড়ী রাগ । 

উগ্রসেন আর, 

করে লালা আনুগতি | 
লাড় সর্বলেক, পাই বড় লো 

হু দবশখল হীন 

লই গোপগন, | 

ক্রভে নন বহুদিন | 

সখে বতলত রি 

নি 

তা, 

লই'না সকল বন্ধু ॥ 

করে মহোতসব 2 

4 মনোরথ-সিন্ধু | 

কহি প্রিয় বাত, বস ধু নন্দ 

শুন শন ভাই, আমি জানি এই, 

পক-ককত মেহ- পাশ | 

বিনা কিবা যোগিজন, 

কি হয় তাহার বিনাশ ॥ 

উপকার যজ্ঞ, আমি সব বিজ্ঞ, 

করিল নিশ্চয় নেহা । 
তবু এ বন্ধন, | 

, না যায় ধরণ দেহ ॥ এ ও 
ওরাও + প --৮প পপাল সত পপপ ০7 

তোমার কথন, 

৩ ১১ শীপিাপশিশীশীপিিপাসপী ৭ পলাশী স্পাাস ৭ পাপী পাপা পাপ পপি পপ পা পিপাসা আপি 

স্টি 
৮৩ পি পি স্পিসপিশপেপপ জস্পিাত ০7 

| যেই অন্থমতি, _. চাহে টির টি 
| গোলোক ত্য সোউরি। | 

দ্বিজমাধব কয়, যাহ নিজালয়, 
গ্রণত বন্ধু বিদরি॥ 

পরার 

নন্দঘে।ষের ত্রজে আগমন । 
পয়ার। 

এতেক বলিরা বস্থদেব মহাশয় । 

সোডরিতে মিত্র-ছুঃথ বাড়য়ে হৃদয় ॥ 
নন্দঘোষ মহামতি বহু পরিকর । 

বিশেষে গোবিন্দ বাম প্রেম তৎপর ॥ 
কথোপকথন হাস্যরসে রাত্রি দিন। 

আলি কালি করিতে গোঁডাইল মাস তিন ॥ 
গোঁকুলে চলিল নন্দ কান্দে সর্বজন । 

উঞ্রসেন বস্থদেব রো্ণীনন্দন | 
গোবিন্দ উদ্ধব আদি যত নরগণ | 

; যতেক পুরের লোক কান্দে ঘনে ঘন ॥ 

হই হৃটমন, । তবে কৃষ্ণ অপি তার করিল সম্মান। 

পরাদ্ধ বিহিত বহু আভরণ দান ॥ 

পট্রবন্্র দিব্য শয্যা বি'চত্র আসন। 

 স্থগন্ধি পুম্পের মালা স্থগন্ধি চন্দন £ 

। গোঁপ-গোপীগণ 

আর নাঁনা পন দিয়া স্থপ্রীত করিয়া! 

যছসেনাগণ সঙ্গে দিহা। নিয়োজিয়। ॥ 

এল পাঠাইল। দেশে । 
প্রণতি বচনে আ'লঙ্গন অবশেষে ॥ 

নন্দ প্রভৃতি করি ধছু গোপ জন্। 

যশোদ! প্রভৃতি রী র যত গোগপীগণ ॥ 

কৃষ্ণের পদারবিন্দে মজাইয়া মতি। 
পুনরপি আসিবারে ন। ধরে শকতি ॥ 

পুনরপি ব্রজভূমে কাঁরলা গমন) 
আসিয়া আপন পুরে দেখি প্রজাগণ ॥ 

লি 



২৯৬ পু রি 

কহিলা বন্ধের কথ বন্ধু দরশন। 

একে একে কহিল! সকল বিবরণ ॥ 

তৰে বন্ছদেব গেলা আপনর ঘবে । 

চরণে প্রণত দেখি র।ম দ'মোদবে 

ফুনিগণ বাক্য শুনি করিলা বিশ্বাঘ । 

বলিতে লাগিলা কিছু নিজ অভিলাষ 

ক্ষ কৃষ মহাষোগী রাম সনাজন। 

জামিল বিশেষ আমি তুমি ছুই জন 

বিশ্বের কারণ সেই পুরাণ পুরুষ । 
তার প্রভু হও দু'হে তুমি অকল্মব ॥ 

বার বেব1 কারণ হইতে যার যার। 
খৈব রূপ বিশ্ব এই অনেক প্রকার ই 

সে ভুমি সাক্ষাৎ প্রভু আপন সজনে 

প্রবিষ্ট হইয়া আগু পালহু আপনে ॥ 

বিশ্বকারী সভাকার প্রাণ আদি ফত। 

তার সেবা শক্তি সেহ এই তব স্কত। 
তুমি ত সকল ভূত তেজ হুতাশন। 

রবি '্ভারা প্রভাস আর হরিক্ষেত্রগণ ॥ 
পর্বতের সুর্য তুমি ভৃমির বর্ণন । 

গ্দবতা গন্ধর্ব্ব সেহ তুমি সে কারণ ॥ 

তর্গণ পিগুন জলে তুমি জলময়। 

দেবতার বশ হয়্যা তুমি সর্বাশ্রয়॥ 
নিজ নিজ সব চেষ্টা হয় সমীরণ ?। 

খঅব্লান্বরূপে তুমি হও দিকগণ ॥ 
শৃন্ত আশ্রমে তুমি হও সর্বময় । 

মান! বর্ণ রূপ তনু কারণ ভিন্ন হয়। 

ইতজ্র ইপ্রত্ব তুমি দেবের দেবতা | 
আরে? অধিষ্ঠন তুমি অধিল রক্ষিতা ॥ 
বোধ অবোধ ভুমি জীব হুর্মতি। 

তোম! বছি,আর কেহ নাহি মহামতি । 
দ্কুনি সর্বতুতের সম অহঙ্কার । 

ইঞ্জের রাজত্ব মীধক দেবতার । .. 

৷ জীবের সংহার তুমি ্রক্কতি-স্বরূপ। 
ৰ বিনাশ এ সব তার তুমি সত্য রূপ & 
| ষেন ঘট কুগুল আদিক কার্য্য হল । 

ূ মৃত্তিকা স্থবর্ণ আকার সত্য জর ॥ 
সত্ব রজ তমোগুণে যেবা বৃতি ভার । 

তোমার কল্িত যোগ মায়ার তোমার ॥ 

| তেঞ্ডি ব্রহ্ম নাহছিক তোমার সেই সব? 
 অবিকল্প তুমি এক পরম হুল্পভ ॥ 

| ভ্িগুণের প্রভাবে সংসারে ভগবতী ?1 

না! বুবিস্বা ভ্রমে লোক কর্মে জড়মতি ॥ 
অবহেলে পাইয়া ছুল্লভ নরকায়। 
আপনার কম্মে মত হইয়া সদায় ॥ 

। মুঞ্ি মোর করিয়। তোমার. মায়াবশে । 

| বয়স ৫ 1ডায় নর মিছা অভিলাষে॥ 

হি মোহপাশে বন্ধ হইয়া জগত । 

| 1 তেকারণে তুমি আর নহ মোর পুত্র £ 

৷ প্রধান পুরুষ তুমি প্রধান ঈশ্বর । 
 ভতবন্ কারণে করিলে অবতার ॥ 

| জানিয়া এখন তোর ভজিন্থ চরণে । 

কহ উপদেশ যেন সংসার তরণে ॥ 

। শুন শুন অরে ভ।ই হয়) একচিত। 

| শ্রকৃষ্ণম্গল দ্বিজ মাধব রচিত ॥ 

ধানন্ট রাগ। 

.. ইন্দ্রিয় ন1 লক প্রভু তোম) পুত্র জন । 
; বিফল আমার এই দেহ আত্মভ, ॥ 

ূ তরি ভতবসিন্ধু তের চরণকমল। 

| শরণ লইল আছি পর নিশ্চল ॥ 

ূ 

০০০ 

ভুবন ভূষণ এই তোমার চরখ। 
ভকত জনের ভবভক্ম বিমোচন & 

ছি্ধ মাধব কহে শুন হে দয়াহা!। 
অনন্তগতির শ্রন্তি ন করি ছেল) & 



দেবকীর হন পুত্র আনরন। 

দেবকীর ছয় পুত্র আনয়ন। 

পয়ার। 

কক আর চরণে সাক্ষী বোলাই তোমারে । 

স্কৃতি ঘরে যে বলিলে আমা ছুঁহাকারে ॥ 
তিন যুগে জন্ম আনি ধশ্ম রাখিবারে। 

তোমার কুমার আমি বিদিত সংসারে | 

গগনের সম তুমি কেবল অনঙ্গ। 

নানা রূপ ধর তুমি পরিহরি সঙ্গ ॥ 

এ সব কারণে গোসাঞ্জি অখিল ভূব্নে | 

তোমার বিহিত মারা জানে কোন্ জনে ॥ 

বস্রদদেব-বচন শুনিয়া গপাধর | 

কহিতে লাগিলা তবে প্রেমপুরঃসর ॥ 

'শুন অহে জনক বলিলে ভাল বাণী। 

পু সম্বোধিয়৷ তমু কিরূপ আপনি ॥ 

'সমি আর স্ব ষেবা আছে নান! জন। 

ব্রহ্মভাবে দেখ সব চরাচরগণ ॥ 

“আআ এক নিত্য বিস্তর গুণ পর। 

“অনুকত ভূতভেদে দেখি বুতর ॥ 
যেন জল মপী তেজ পবন আকাশ । 

বীজ কৃত ঘট আদি হয় নানা ভাস॥ 

তেন ব্রহ্ম আত্গুণ ত্য নানা কাম়্। 

বহুরূপে ভাসে বস্তু এক স্ুনিশ্চয় ॥ 

কুষ্ণের এতেক বাণী শুনিয়া তখন । 

একভাবে বন্গদেব কহে হষ্টমন ॥ 

পশ্চাৎ দেবকী মাতা আসি সেই স্থলে। 
ব্রহ্মরূপ হেন কঞ্ছে জানিয়া নিশ্চলে ॥ 

ছুই পুত্র সম্োধিয়া৷ বলে অশ্রুমুখী। 
'কংসহেতু ছয় পত্র স্মরণেতে ছখী ॥ 
বাম মহাবাহ কৃষ্ণ যোগের ইশ্বর। 

আমি তোমা ধৌহাকার জানিল অন্তর ॥ 

ব্রহ্ম! আদি দেবতার তোমরা ঈশ্বর । 
ধম গৃহে অবতীর্ণ নরকলেবর ॥ 
চিরকাল মরেছিল গুরুর নন্দন। 
খগুরুবু বচনে গিয়া শমনসদন 1 

আনিয়া গুরুর পুত্র করিলে প্রদান। 

সেইন্প মৃত্তপুত্র দেহ ভগবান ॥ 

পূর্বে ছর পুত্র মারে কংগ ছুরাশয় । 
তারে আনি দেহ মোরে দেখিব সদা 
শুনিয়া! মায়ের বাক্য ছুই সহোদর । 

যোগ্ববলে দৌোহে শেল পাতাল ভিতর ॥& 

দেখিয়া পাতালপতি জগত ঈশ্বরে । 

আস্ত ব্যস্ত হৈয়। উঠে যোড় করি করে ॥ 
প্রথ।ম করিয়! শীত্র যোগায় আসন । 

সব পরিবারে সেবা করে একমন ॥ 

চরণ পাখালি জল ধরিলেক শিরে । 

। আব্রঙ্গ জগৎ তৃণু হয় যেই নীরবে ॥ 

দিধ্য বস্ত্র অলঙ্কারে পুঙ্জে ছুইজনে । . 
গন্ধ পুষ্প ধৃপ দীপ ন্ধা ভক্ষ্য দানে ॥ 
ধন জন দেহ মন করে সমর্পণ। 

অবশেষে চরণ ধরিয়া তক্তজন ॥ 

প্রেমেতে আনন্দবারি পুরিল নয়ন । 

পুলকে আকুল তনু প্রসুলপ বদন ॥ 

ৰলিতে লাগিল কিছু পরম হরিষে। 

নমস্তে অনস্ত নমঃ কৃষ্ণার বেধসে ॥ 

ব্রচ্মণে পরমাত্মনে করে নমস্কার । 

| ঘাহ! হৈতে হৈল সাংখ্য যোগের প্রচার & 
1 তোমা দোহা দরশনে পরম ছল্প ভ। 

আম। সভাকার হল জনম সফল ॥ 

| দৈত্য দানব সিদ্ধ গন্ধ চারণ। 
বক্ষ রক্ষ রিদ্যাধর ভূত আদি গণ॥ 

নানা রূপে দেবগণ সান্তি চ হুইয়া। 
ন! পায় তোষারেন্প্র নিকটে রহিয়] 



কেমনে জানিব তোমা আমি সব মূঢ়। 

তেকারণে আপনি প্রকাশ কুর গুঢ় | 

গৃহ অন্ধকৃূপ হৈতে উদ্ধার পাইয়া! 

নিথ্য। উপায়ে তারে নিষ্পাপ করিয়া ॥ 

ঘত দুঃখ পাক্্যা থাকে জীব স্স্থমতি। 

পুন আর আরাধনে নাহি ধরে রতি ॥ 

বহুবিধ স্তব স্্রতি করিয়া! তখন । 

জিজ্ঞাসে কি হেতু গ্রভু এথা আগমন । 

বলির স্তবনে তুষ্ট হয়্যা যছুপতি । 
কহিতে লাগিল তব বলিরাজ প্রতি ॥ 

মরীচির ছয় পুত্র উর্ণার উদরে। 

জনন্মিল দেবরূপে আদি মনৃন্তরে ॥ 

ব্রহ্মা স্বকন্ত।র কামে মুগ্ধ হর্য!ছিগ। 

দেখি সেই ছয় দেব উপহাস কৈছ। ॥ 

ধৈধ্য হয়্য। পদ্পষে।ন শাপল শরেত £7 

পতন হইন1 জন্ম আক্কুপী বো।নতে ॥ 

হ্রণ্যকাশপু ঘরে জন্মে সেই কাপে । 

. তাহ। দভা (নিল সম যোগ দীস়্া বলে । 

রঃ দেবকীর গভেতে জান্মল পুন্রপি। 

/ তাহ নারলেক কংস দৈভ্য ঘহ।? পা | 

সেই শোকে আবুল জননা দধ্বদায়। 

তাহা লর) ঘাখ আদ গান্তাহব মার ॥ 

 শাপে মুক্ত হয়্য। পুন যাবে দেবলোকে । 

শুন শুন নাম তার কাহব প্রত্যেকে ॥ 

প্রথমেতে শ্বর নান তায় উদগীত। 

তৃতীয়ে সে পারবর্গ আছিল বিদিভ॥ 

চতুর্থে পত্চ আর ক্ষুরতুক্ পঞ্চমে । 
সভার কান ষ্ঠ ছিল, ঘ্বণি নামে ॥ 

তাহাদের শ।ভশাপ হবে অবসান। 

যার প্রসাধ্ধে পাইবেক দি বান ॥ 

(এমত প্রককারে তাহ। লগ্য। রাম হরি। 

ছয় ভাই লগ্যা। আইলা দ্বারকা নগরী ॥ 

_. - শত -কপাশিটশাশীশীীাটিাশীা শো পীশিশ শিট ০ পাপী পাশাশীপাপপ শশা পপ 

জননীর বিদ্যমানে দিলা ছয় স্থুত। বন & 
দেখিয়া দেবকী দেবী হুরিষ বত ॥ 

ছয় পুত্রে কোলে করি মস্তক আঘ্রাণে। 

স্তন পান করাইল প্রসুর মোহনে ॥ 

রাম-কষ্ বস্থদেব দেবকী বন্দিয়। 

| চলিলা অমর লোকে হরধিত হয়্যা ॥ 

বিদ্যমানে সভাজন দেখিল নয়ানে। 

বিশ্মিতা দেবকী দেবী ভাবে মনে মনে ॥ 

জানিল৷ কৃষ্ণের মায়া পরম নিশ্চল। 

ভাবিতে ভাবতে দেবী হইল! বিকল ॥ 

এইন্ধপে নান] কন্ম করে মহাশয়। 

। এই হর-চারিত্র ব্যাসের স্থত্র হয়॥ 

র পরীক্ষিত নৃপস্থানে শুক মহাশর। 

। ক্ষ্ণকথা কেন ছুঁহে আনন্দ হায় । 

' শ্রভাগবত নাম বিদিত সংসারে । 

ই ভক্ত হয়্যা গুনে থেবা শুনাক়্ জনেরে ॥ 

 সুক্িখুত চত্ত হেয়! তার পদে যার, 

চৈতন্ঠ পধারাবন্দে মাধব গার ॥ 

শুতদেব ও বজুলাশ্খ ৬পাখ্যান । 

ধৃত ত্র হচ্ছে রাম, ভগ্থা দিবে অন্ুপান, 

আনে বিভ। না দিবে স্ন্দরা। 

তাহার গ্রহণ আশে. অজঙ্জুন সন্ন্যাস বেশে, 

ঘারক। নগরে রা ॥ 

তথাই বরিষা ধতু, আহ নিজ কাধ্যহেতু, 

পুরজনে হহয়া রে | 

ন। জানি বলাই শারে, নিমন্্িয়। আনি ঘরে, 

ভোজন করাই সমুচত॥ 

দেখিল! তথাই কন্তা, ব্ধপে যৌবনে ধন্যা 

বিরহিনী'কুরঙ্গ লোচনা। | 



তপু ও এ পছিুদেনত হত পে ও ০2 পন তি: চিত যে নাটিনিত 4০ 
হত “তি টি ক ০০ নু নি 

রা ৃ খ্যান। ক 

 দরশনে ভীতি পাই... প্রযুজ নয়ন হই, 
মদন দহনে মগ্রমনা ॥ 

সেই ধনি দেখি বর, নারীগণ-মনোহর, 

বরিল কটাক্ষ হাস্ত মনে। | 

মদনে পীড়িত মন, আন নাহি অনুক্ষণ, 

অন্যোন্টে রহিল ভূষণে ॥ 
নিরবধি বীরবর, রমণী ধেয়ানপর, 

হৃদয়ে পুরিল মনোভব। 
হরণের অবসরে, রহিয়াছে সেই পুরে, 

ন৷ পায় সন্তোষ এক লব॥ 

দেবধাত্রা' একদিন, ছৈল তথা পরবীণ, 

রথে কন্ঠ। য'য় ভুর্গপথে | | 

মা-বাপের আজ্ঞ! লয়্যা, কৃষ্জের সম্মত হয়া, 

তথাই রহিল মনোরথে ॥. 

কন্তা হরি অঙ্ঞুন, খেদাড়।ইয়া কুন, 

রথ আরোহণে ধন্থুপাণি । 

ডাঁকিল কুক্কুরগণ, সভা মাঝে নিজ ধন, 

যেন লয়্যা গেল মুগমণি ॥ 

 তাভা দেখি বলভদ্র, উথলে যেন সমুদ্র, 

কোপেতে কম্পিত অতিশয় । 

আপনি গোবিন্দ, আর স্থন্বৎ বন্ধু, 

শান্ত করিল! সভে তায় ॥ 

সান্ত/ইয়া বলবন্ধু। আপনি প্রেমের সিন্ধু, 

বর বধূ পিরীত কারণ । 
বড় বড় মত্ত করী, বর অশ্ব নর নারী, 

পাঠাইলা আর নান! ধন ॥ 

এইয়্পে স্ুভদ্রায়। হরি আনি নিজালয়, 

বীর অজ্জঞুন ধনুর্ধার। 
এবে কহি আর কথা, শ্রুতদেব নামে তথা, 

মিথিল|য় আঙ্ দ্বিজবর ॥ 

কৃষ্জের পরম ভক্ত, সংসারেতে অনুরক্ত, 

_ নিরীহ নিলোভ গৃহশ্রিমী। 

ক্যা, 
ট:..1-54874 

অধাচিত তিক্ষাশন, পরম প্রশাস্ত মন্ট 
আপনার নিজ ধর্বগামী। 

সে রাজ্যের অধিপতি, আছয়ে তেনই রীতি, | 

বহছুলাশ্ব নামে সে রাজন। 
এই দেশ দেখিবারে, নিজ নিজ রথে চক্ষে 

পুরী শূন্য করিয়া তখন। ূ 
নারদাদি মুনি সঙ্গে, করি নারায়ণ রঙ্গে, 

যাঁদব-কুলের দিবাকর । য় 

আন্ত প্রভৃতির, দেশের যত নারীনর, 

দেখি মোহে মুখ মনোভর ॥ 
নিজ সঙ্জ দিগে দিগে, শুন গুন একে একে, 

বিদেহে মিলিলা মহাভাগ। ্ 

শুনিয়া পুরের লোক, হরিয়া মনের শোক, ৃ্ 

ধাইয়া৷ লইলা প্রভুর লাগ ॥ . 
শর্তদেব বুলাশ্ব, জানিয়! এ দ্ুই দাঁস, 

আপিয়! পড়িল গ্রভৃুপদে। 
মুনিনঙ্গে সনাতনে, বন্দিয়া ত ছুইজনে; : 

একই সময়ে অবিবাদে॥ 
একেবারে ছুইজন, করিলেন নিমন্ত্রণ, 

অতিথি করিতে সমুচিত। 
ছুই জন একেবারে, গেল! ছু'হাকার ঘরে, 

ছুই রূপ হয়্যা অলক্ষিত ॥ 
বহুলাম্ব মনে কনে, আগু হরি মোর ঘরে, 

এই হেতু যোগাইল আসনে । 
চর্ণ পাথাপি বারি, সকুটুম্বে শিরে ধরি, ্ৃ 

তবে করি বিবিধ সেবনে ॥  :7. 
গন্ধমাল্য ধূপ দীপ, গৈ সত দিলা বৃপ 

পুজিল গোবিন্দ মুনিগণে *.. 
পদযুগ ধরি কোণে, জিজ্ঞাসি মধুর বৌলে, 

এশুতি উল্লাদিত বড়মনে। . .. 
শুন হে পরষেশ্বর, তুমি সর্ব জীবে, ১০৪ | 

আতা সার হ্রকাশ। 



আপন চরণ পদ্ম, করিতে জীকন সত্য, 
আপনি আইল! সকার পাশ ॥ 

একান্ত ভকত বহি, তব আর প্রিয় কহি, 
অনস্ত কমলাশ্রয় নহে। 

এহেন পরম বাণী, কেমনে জানিব প্রাণী, 
তোমার চররযুগাশ্রয়ে ॥ 

বেবা অকিঞ্চন হয়, তার দেহ আপনার, 

যছুবংশে করি অবতার । 
প্রকাশিলে নিজ রস, যাহে ঘুষি অহন্গিশ, 

তবে নর ভেজয়ে সংসার ॥ 

তুঁবি কৃষ্ণ ভগবান অনন্ত অখণ্ড জ্ঞান, 
প্রণাম তোমার পদান্ুজে। 

দিন কতক্ক মোর ঘরে, থাকি মুনি পরিকরে, 
পবিজ্র করিবা পদরজে । 

সেবক বচন শুনি, তথায় ত চক্রপাখি, 
| হরিষে রহিল! কথোদিন। 
মিথিলার নরনারী, সকল সম্তপ হরি, 
,. আনন্দ জক্মাই পরবীণ ॥ 
ক্রুতদেব নৃপ ঘরে, পাকা প্রভু গদাধরে, 
... সেবা! করে সকল সমান। 
ভবে মুনিগণ লয়্যা সেই বস্ক ফিরাইয়া, 

গমন করিল সেই স্থান 
সণ পৃষ্ঠে নিজালনে, বসাইয়! বন্ধুগণে, 

_. জিজ্ঞামিলা কুশল বচন। 

পালে পাখালি পা, .মন্তকে ধরিল তা, 

নান করাইল হ্ৃষ্টমন ॥ | 
আদি ফজ, 

-.. হ্রীতল অমৃত সুধা বারি। 
কষ্তূরী কমল কুশ, করি কত সন্তোষ, 

- - এলানা উপছারে সেবা করি র. . 
ভরে সেই দ্িজবর, হেন ভাবে নিরম্তর, 
1... সকুনি পাই গৃহ অন্ধ কুপে। 

তুলসীর নিরমল, 

করে হরি রঙ্গ, . 

সভার হই এইরূপে | 
এতেক করিয়া মনে, স্রীপুজ পরিজতন, 

বসাই ঈশ্বর সন্নিধানে। 
পদ্ঘুগ আঁতি জাতি, বলিছে সুন্দর তভাতি, 

শুন প্রভূ কহি বিদ্যমানে | 

আরজ মোর বিদ্যমান, করিলেন নারায়ণ, 

আসিয়া! মন্দিরে হেন মোহে। 
জলেনে এড়ির! বিশ্ব, প্রবেশ করিলে তস্থা, 

এমতি দেখিল। মছাশয়ে ॥ 

যে গুনে সোমার কথা, যেব1 গায় গুণ-গাথা, 

যেব! করে অর্চন বন্দন। 

বলিতৃপ মহাশয়, তায়ে যেন কপাময়ঃ 

অথিলের একই কারণ । 

ষে থাকে বিষম ধর্মে, মন দয়! নান! কম্মে, 

হয় থাকিতে সভাকার । 

অতিশয় দুরতর, হও তুমি নিরস্তর, 
নিজ মায়া গুণের বিহার ॥ 

যে জানে তোগার ধ্যান, তাঁরে তুমি আত্মজ্ঞান 

ভেদ দরশিয়! নিত্যরূপ। 

সকারণের কারণে, দুই অঙ্গে বিহরণে, 

অখিল মদন মহাভূপ॥ 

কি করিব ভগবান, দেহ ভূত্য সঘিধান, 

কহিল চরণ সন্নিধানে। 
এই অবধি হাস, হয় লোকের হলে, 

সে তৃষি লোচন বিদমানে ॥ 

গুনিয়! কিন্কর বানী ধরি! তাহার পাণি, 

হাঁসি হাসি বপেন ষছুবর। 

এই মহাসুনিগণ, অনুগ্রহ কারণ, 

আইল! হেথার দ্বিজবর ॥ 
সদ.য় আমারে ধরি, নান! লোক সঞ্চারি, 



প্নেবর্তা তীগ ক্ষেত্র কালে কালে পবিত্র, 
সাধু না করে কালব্যাজে ॥ 

সকল বর্ণের জে্ঠ, প্রাহ্মণ বর্ণের শ্রেষ্ঠ, 

তপোবিদ্যা আদি উপাধিক। 

বিগ্র হতে প্রিয়্তর,  চতুভূ্জ রূপ ধর, 
সেহ নহে শুনহ রসিক ॥ 

ভেব্জয়ে ব্রাস্থাণ কায, সেই সর্বদে বময়, 

সর্বময় আমিত শ্রীহরি। 

ন! জ্বানিয়া সুঢ় বুদ্ধে, দ্বিজগুর মাম! নিন্দে, 
কেবল প্রতিমা পুজাকরি ॥ 

এই বিশ্ব চরাচর,  মোফ্কে আদি হেতুঙাঁর, 

দেখ বিপ্র আমার আকার। 

তেঞ্ি এই খাষিগণ,  পুজ তুমি মহাজন, 

সেই পুজা! হইবে আমার 
যেব! নাহি করে ইহা, 

না পায় আমার পরিতোষ । 

কৃষ্ণের এতেক বাণী, শুনি সেই দ্বিজমণি, 
হুরিয়। দেহের সর্বদোষ | 

শ্রভৃসঙ্গে আরাধিয়া, একভাবে ভক্ত হয়্যা, 
সেই রাজ দ্বিজ দুইজন । 

পাইল তাহার গতি, এইরূপে ষহুপতি, 

ভক্ত ভকতি হুষ্টমন॥ 

দিনকথো রহি তথা বেদ-প্রবর্তন-কথা, 

কহিয় কপায় গুগালয় । 

পুনরপি দ্বারকার়, আসিয়া! আনন্দময়, 

দ্বিজ মাধব রস গয়॥ 

হম 

টি ৮ 

| পত্র । 

পরব শ্রুত্তি স্কৃতি আমি রচিৰ উচিত। 

শুম বে ভকত লোক হৈয্া সাবিত ॥ 

পরীক্ষিত ক্রিজ্ঞসিলা শুক দব স্থানে । 

স্টেেতে সাক্ষাতে ব্রদ্ষে চরে শ্রতিগণে ॥ 
স্কুল স্স্ম পর বাক্য প্রতিপদ্যে নহে। 

নিগুণ স্বরূপ থেই অতি গুণাশরয়ে ॥ 

রাজার বচন শুনি বলেন মুনিবন্র | 
শু» )রীক্ষিত বলি ইহার উত্তর ॥ 

জীবের ইন্দ্রিয় বুদ্ধি প্রাণ আর মন। 
করিল সকল সৃষ্টি প্রভু নারায়ণ ॥ 

ধন্ম খর্থ কাম মোক্ষ এ চারি কারণ । 

| জীবের লাগিয়া মাত সৃষ্টার্দি করণ ॥ 
বিস্তর দক্ষিণা দিয়া, ! এই উপনিষদ প্রসিদ্ধ পুরাতন । 

কেবল সগুণ ব্রহ্ম করেন নিরূপণ ॥ 

সেই উপনিষদ যে করয়ে শ্রবণ। 
পরম মঙ্গল পায় হপ্যা অকিঞ্চন ॥ 

' এষে এক ইতিহাস শুনহ রাজন। 

নারদের ঠাঞ্জি যেন কহিলা নারংয়ণ ॥ 

একদা নারদখষি করিয়া ভ্রমণ । 

বদরিকক্শমে গেল! যথা নারায়ণ ॥ 

কশাপ গ্রামের খষগণ চারিদিগে। 
বাঁপয়া আছেন নারায়ণ মধ্যভাগে ॥ 

তথা গিয়। প্রণমিয়া বহ্গ'র তনয়। 

এই প্রশ্ন জিক্ঞাসিলা করিয়া বিনয় ॥ 

সকল সাক্ষাতে নারায়ণ খধিবর। 

কহিয়াছিলেন এই প্রশ্নের উত্তর ॥ 

শুন রে নারদ জনলোকেতে বিচিন্ত । 

খধিগণ কর্যাছিল পূর্বে ব্ষস্থতর ॥ *. 
তুমি কিন্তু সেই কালে ছিলেন! সেখানে । 
শ্বেতদ্বীপে গিয়াছিল! বিষুদয়শনে & .. 



২৯৬. 
শত ঃ টি চা 

পজনলোকবাসী সেই সব খধিগণ। 
'তুল্য বিদ্যা তপঃশীল সভে মহাজন । 

একেরে করিয়া বক্তা শুশ্ফু সকলে । 
এই প্রশ্ন হৈল যাহা তুমি জিজ্ঞাসিলে । 
সেই ব্রহ্ম মীমাংসায় বক্তা সনন্দন | 
শ্রোতা হয়্যা বসিলেন সব খধিগণ ॥ 
সনন্দ কহেন আমি কহিয়ে বিবরি। 

নিজ বিরচিত বিশ্ব সংহারিয়া হরি | 
সং রং রং স 

পুনরপি ভাবে আর বিরচিত করি । 

যখন নগুণ সব ব্রহ্ম নিরঞজজন। 

খুণে আবিভূতি নহে পরম কারণ ॥ 

সর্ধজ্ঞ সভার শেষ্ট সর্বশক্তি-ধর | 

সূর্ব নিয়মের কর্তা সেই সর্বেশ্বর | 

সর্বককাম ফল-গ্রদ সর্ব গুণাশ্রয়। 

ও স্ববদায় পূর্ণ সত্য নত্যানন্দময় | 

প্রথমে জন্মল বেদ তাহার নিশবাসে। 
তাহার স্তবন করে গুণের প্রকাশে । 

দ্বিজ মাধব কয় নিজ মনোনীত। 

প্রথম আরস্তে এই ক্তবে এক গীত ॥ 

স্পা 

রর যথ! রাগ । 
'নিষ্ কৃষ্টি নাশ করি, 

রঃ নিদ্রা যায় শক্তিগণ লয়্যা। 

. প্রলয়ের অবপানে, 
পু তাহার নিশ্বাস রূপ হয়্যা ॥ 

রি ঘেমত প্রভাত কালে, বন্দিগণ স্তব করে, 

7... ভূপতিরে প্রবোধ করায়। 
তেমতি স্ষ্টির কালে, সব শ্রুতিগণ মিলে, 

্ স্তব করি হরিরে জাগায় । 
কা ভয় ভন, আনন্দময় হরি গুণ, 

চৈতন্য চাঁদ পরধাশে। 

প্রনয্ন সমঙ্ষে হবি, 

নিদ্রা ভাঙ্গে ক্র তগণে, 

ূ র 
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ূ 
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তছুপদ পন্থজ, বিরাজ মাধুরী রজ, 
মাধব বেদ স্ততি ভাসে । 

পয়ার। 

শ্র্তিগণ স্তব করে যার যথা সাধ্য । 

সকলে হরিরে করে নজ প্রতিপাদ্য ॥ 

ঈশ্বরের নিদ্রাভঙ্গ লাগিয়া তখন। 

প্রথমতঃ স্তব করে এক শ্রতিগণ ॥ 

জয় জয় অজিত হে জীবের অবিদ্যা। 

বিনাশ করহ তুমি নহে অন্য সাধ্যা ॥ 

ই স্বৈরিণী সদূশী মায়া পর প্রতাপিতে । 
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ধরয়ে বিবিধ গুণ জীব মুগ্ধ যাতে ॥ 

তুমি স্বরূপত প্রাপ্ত পরিপু নৈরর্যা । 
ভোমাতে করিতে ন'রে মাঝ কোন কার্য ॥ 

তব বশীভূত মানস! জীব মায়া তন্ত্র । 

অতএব ভ্ঞান আদি ধর্মে অস্বতন্র ॥ 

জীবের অখিল শক্তি প্রকাশক তুমি। 

এই হেতু জীব সব পরাধীন জান 

স্ষ্ট্যাদি সময়ে সেই মারার সহিত। 

কীড়। কন্প তবু তুমি অবিলুপ্তু চিন্ত ॥ 

তুমি নিত্য জ্ঞান আধি রূপে বর্তমান । 

সেই রূপে প্রতিপাদা করে দেবগণ ॥ 

যদি এই শ্রুতিণণ স্তবন করিল। 

আর এক শ্রুতিগ" তবে আরম্তিল ॥ 

দুষ্ট সব ইন্দ্রা্িকে ব্রহ্ম তুমি জানে। 
ব্রন্মের কেবল অবশেষ তেকাপনে ॥ 

বঙ্গ হৈতে জগতের হয় উদয় অস্ত। 

সকলের উপাদান ব্রঙ্গ অবিক্কত ॥ 

ঘটার্দিক বিকারের যেন মুত্তিকাতে । 

উত্পাত্ত প্রলয় হয় তেমতি তোমাতে ॥ 

বাচারস্ত নাম মাত্র বিকার অতথ্য। - 

ঘটাদির্ অবশেষ মৃত্তিকাই সত্য ॥ 



অতএব মন্ত্র কিবা মন্ত্রষ্টী যত। 

তোমাতে ধরয়ে বামনের আচরিত ॥ 

নাম আর তাৎপর্য ভোমাতে ধরয়। 
পৃথক বিকার অন্য দেবে না! স্পর্শ | 

যেখানে সেখানে যদি পদক্ষেপ হয় । 

ভূমিতে কি ভূচরের দত্ত পদ নয় ॥ 

ইক পাষাণ আর ঘৃত্তিকাঁদি স্থলে । 

দভ্তপ্দ পৃথিবীতে নাহি ব্যকিচাঁরে ॥ 

ভেমতি ষে কিছু সাঁছে বিকার সংঘাত | 

সে সকল বস্ত তুমি পরমার্থভুত ॥ 

বদি এই শ্রুতিগণ স্তবন কর্লি। 

আর এক শ্রুতিগণ বে টা ॥ 

বিশ্বের কারণ তুমি তুমি পরমার্থ | 

বিবেকী সকল ইহা বুঝায়! যথাথ ॥ 

তব কাত্তি হ্ৃধাসিন্ধু নর্বপাপ-ারী | 

তাহাতে বিবেকী সরব অবগাহ টা 1 

পপ রাশি করে তাগ তব কপানাত্রে 

ষে পুন ভজয়ে তন পর এক লী | 
তাহ।র। যে পাপরাশি পরিত্যাগ করে। 

কৈমুতিক ন্যারে ভারা অক্ন্ত সে পারে । 

যদি এই শুত্তিগণ স্তবন করিল । 

আর এক ক্রুজিগণ তত্বে আরস্ভিল ॥ 

ভাঁগ্যবশে তব ভক্ত হয় কোন জন। 

সকল তাহার শ্বাস সফল জীবন ॥ 

ভোগা বহিমুখি অদ্দি হর দৈবদোষে। 

ভন্ত্ার সমান ত'র বিফল নিশ্বাসে |! 

কার্য ক!রণেতে উয়্যা অন্তগ্রহকারী। 

জীবনের হেতু 5ও এত উপকারী। 

তোঁম! ন! ভঙ্জিলে হয় কৃতস্বতা দোষ । 

তাহার উপরে দব দেবতার রোষ॥ 

সেই পাপী ধদ্ কোন ধর্ম কর্ম করে। 

তাহা নাহি সিদ্ধ হয় সদা ছুঠথে মরে এ| 
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তব অনুগ্রহ হেতু মহদাঁদি তত । 
্রহ্গা্ড নির্মাণে তারা পায় ত শক্তিত্ব ॥ 
তবেত স্যজয়ে ব্যষ্টি সমষ্টি শরীর । 

তবে অধিষ্ঠান হেতু দেহ হয স্থির ॥ 
দেহমধ্যে পঞ্চকোষে আবেশ করিয়া। . 

চেতনা করাহ তুমি ব্রহ্মপুচ্ছ হৈয়া! ॥ 

দেহ মধ্যে থাক কিন্তু নহ দেহ-সঙ্গী ৷ 

স্থল সক্ম পর তুমিতুমি মতি রঙ্গী। 

শাখা চন্দ্রব শুদ্ধ স্বরূপ লক্ষণার্থ ॥ 

দেহাঁদিতে তবান্বয় কহিলু' বথার্থ ॥ 

বদি এই শ্রুতিগণ স্তবন করিল। 
আর এক শ্রতগণ তবে আরম্তিল ॥ 

খষি সম্প্রদায় মধ্যে শর্করাক্ষ যার! । 
মণিপুর চক্রে রন্ধ ধ্যান করে তারা ॥ 

আক নামক সম্প্াদ।য়ে মুনিগণ | 

ইদয়স্থ কুক্পরূপ করে উপাসন ॥ 

হৃদয় হইতে উঠে ব্রদ্মরক্ স্থানে ॥ 

জ্যোতির্মক্ন তব ধাম সব বেদে জানে? * 

যে ধাম পাইর! পুন কতাস্তের মুখে । 

কভু শাহি পড়ে সদা থাকে মহাক্কথে 1 

বদি এই শ্রতিগণ স্তবন করিল। 

পুন আর এক শ্রাতগণে আরস্তিল | 

স্বকৃত বিচিত্র বত দেহ|দি কার্যোতে । 

হেতুরূপে কর যেন প্রবেশ তাহাতে ॥ 

প্রবেশ কর তাহে হয়া! উপাদান । 

সকল কার্যের কিন্তু পূর্বে বিদ্যমান ॥ 

তেকারণে তব মুখ্য প্রবেশ অসম্ভবে । 

অতএব বিশন্লিব, কহিলাম সভে ॥ 
ন্যনাধিক ভাবে তব হয় অবভাস। _ 

স্বকৃত ক।র্য নুরূপ তোমার প্রকাশ ॥ 

শতভার শস্মহীন অমল যেমন। 

বাষ্ঠ অন্ুলারে তার প্রকাশ তেমন ॥ 
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মিছা! ভূত সেই সব হয় কার্যারাপ। 
অবিশেষে এক রস তোমার স্বন্বপ। 

তাহা জাটন সনির বুদ্ধিমন্ত যার] । 

গ্ীহিক আদিক ফল কর্ম তেন্দে তার! ॥ 
তোমার উপাধিকৃত নাহি তার জন্ম। 
অপ্রচ্যতৈশ্বর্ধয তুমি উপাস্ত প্রপম্য ॥ 

ষ্্দি এই শ্রতিগণ স্তবন করিল । 
আয় এক শ্রুতিগণ তবে আরস্তিল ॥ 

গ্বধন্মোশাঞ্জিত এই নরাদি দেঙেতে। 
ভোক্রূ্ে আছে যেই পুরুষ নামেতে ॥ 

পে তোমার অংশকৃত সকলে কহয়। 

তুমি সদ! পরিপূর্ণ সর্বব সত্বাশ্র্ন ॥ 
বিত্তত পুরুষ কিন্ত আবরণ শৃন্ত । 

ঘেই হেতু অন্তর্ব্বাহা নহে সত্ব মান্ত ॥ 
এইর্ূপে জীবতত্ব করি বিবেচনা । 

সুদৃঢ় বিশ্বাস করি যত কবিজনা॥ 

কৃষ্মার্পণ ক্ষেত্রে ঘার ভব নিবর্তন ৷ 

তোমার চরণপন্ম করয়ে সেবন ॥ 
যদ্দি এই শ্রতিগণ ভ্তবন করিল। 

আর এক শ্রতিগণে তবে আরভ্িল ॥ 

হর্বোধ যে আত্মতব তাহ! জানাইতে । 
আবিষ্কত মূর্তি হও অহে বিশ্বপতে ॥ 
তোমার চরিত্র মহ। সুধ! রত্বাকরে । 

'অবগাহ করিরাছে শ্রম গ্যাছে দূরে ॥ 
এমন মহাত্ত সব ভক্তি রস দক্ষ, 

অন্য বাঞ্চ! দুরে থাকু নাহি বাঞ্ছে মোক্ষ ॥ 

তোমার চরণপদ্মে হংস সম ভক্ত । 

তাহাদের সঙ্গ হেতু নহে গৃহাসক্ত ॥ 

যদি এই শ্রুতিগণ স্তবন করিল। 
আর এক শ্রতিগণ তবে আরম্তিল 
... তোমার সেবার যোগ্য এই নরকার়। 
 আত্মবন্ধ প্রিন্স তুল্য স্বাধীন আছর । 

সুহৃত প্রিয় আত্ধ! তুমি স্থসেব্য এমন 1 
তথাপি ভোমাতে মতি নাহি করে জন 

অস্হৃপাসম। করি আত্মঘাতী হয়। 

সেই উপাসনা বাঞ্ছ! সর্বদা! করয় ॥ 

সেই হেতু কুশরীর করিয়া ধারণ । 
উরু ভয়ে সংসারেতে করযে ভ্রমণ ॥ 

আম্মাকে নরকে সেই করে নিক্ষেপণ। 

তেকারণে নাম তার কহি আত্মহন ॥ 

যদি গ্রই শ্রুতিগণ স্তবন করিল। 

আর এক শ্রতিগণ তবে আরম্তিল ॥ 

ঞ্াথ মন ইন্দ্রিযকে করিয়া দমন |. 

শ্রকচিত্তে দৃঢ় যোগকরে যোগিগণ ॥ 

তাঁহার! হৃদয়ে তোম। করে-উপালন । 

শক্রুগণ পায় তাহ! করিয়! স্মরণ ॥ 

ফণীক্দ্র বিগ্রহ তুল্য তুজাসক্ত নাত। 

পরিচ্ছিন্ন দৃঢ় হয় গোঁপিক! সংহতি ॥ 
তথাপি পায়্যাছে তারা তোমারে কামত । 

ষেমতে পার়্যাছে মোরা! কহি তবাগ্রত ॥ 

শ্রত্যভিমানিনী মোর৷ দেবতা! সকল। 

তোমারে অপরিচ্ছিন্ন ভাবি নিরস্তর ॥ 

আমরাও পাইয়াছি তোমার চরণ | 
ককণা বিষয়ে তব সভে হয় সম ॥ 

ক্ুরণ মহিমা! তব কে কহিতে পারে । 

যেরূপে করুক চিস্ত! পায় সে তোমারে । 

এই মতে আর আর ষত শ্রুতগণ। 

করিল হরিরে সবে বিবিধ স্তবন ॥ 

আত্মান্থরশাসন এই সনন্দের মুখে । 

শুনিল সকল মুনি পরম কৌতুকে ॥ 

আত্মগতি জানি তবে সর্ব খবিগণ। 

সনন্দেরে সাধুবাদ করিল তখন ॥ 
এইমত বেদ উপনিষদ পুরাণ। 

সকলের রস উদ্জারিল মুনিগণ ॥ 
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বর দিয়া সদাশিখ বাণ নৃপউতরে।. । তুমি নারদ মুনি হয়যা অন্ধাযুক। 
এই আত্মরতি জানি ভ্রমহ সর্বন্ধ ॥ পুরের পালক হয়্যা রছিলেন পরে'॥ 
শুকদেব বলে শুন রাঁভ। পরীক্ষিত। নারদের কথ! শুনি শকুনিনন্দন। 

খধির আদেশ পারা হয়যা শ্রন্থ।ম্বিত ॥ কেদায়ে করিতে যায় শিবের সাধন ॥ 

তবেত নারদ স্তৃতি প্রণাম করিয়া। নিজমাংস দিয় করে শিবের হবন। 

আমার পিতার স্থানে উত্তরিল গিয়া ॥ ছয়দিন এইরূপে করে আরাধন ॥ 

নারদে দেখিয়া ব্যাস প্রথাম করিল। শিব না দেখি! বৃক সপ্তম বাসরে ! 

স্লেই আত্মগতি ব্যাসে নাপ্ন কহিল। মন্তক ছেদন হেতু তীক্ষ অস্ত্র ধরে। 
আমিও €তোমারে তাহ! কহিলুঁ সমস্ত । 

পূর্ববেতে আমারে তুমি করিলে যে প্রস্ত ॥ 
শুন শুন জ্বরে ভাই হয়্যা একচিত। 

শ্রীকষ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 

বৃকাস্থর বধ । 

শীঘ্র অনুগ্রহকর্তী শীঘ্র ফলদাতা। ৷ 

ব্রহ্মা আঁর মহাদেব এ ছুই দেবতা! ॥ 

ইথে এফ ইতিহাস আছর়ে প্রকট। 

বৃকান্থরে বর দিয়! শিবের স্কট ॥ 
শঞ্চুনির স্থত সেই ব্ুকানুর নাম। 
নারদে জিজ্ঞাসে পথে করিরয় প্রণাম ॥ 

রক্ষা বিষণ শিববধ্যে কেবা আশুতোষ । 
অল্প সাধনেতে হয কাহার সম্ভোষ॥ 

গুনিয়া নারদ মুনি কহিল তখনে। 

অতি শীগ্র সিদ্ধ হয় শিবের সাধনে ॥ 

তল্পগুণ দোষে শীক্গ ভূষ্ট রুষ্ট হয়। 
শিবের সমান গুণ আর কারে! নয় ॥ 

রাৰণের স্তবে তুষ্ট হয়্যা ভ্রিনয়ন। 
অতুল এশর্ধ্য তারে করিল প্রদান ॥ 
তথাপি রাবণ ঠৈল কৈলাম উৎপাটন। 

বর দিয়! সঙ্ঘটাপর পধানন ॥ . 

তাহা জানিঃআগ্রি হৈতে উঠিয়া শঙ্কর । 
ধরিলেন অন্থুরের অসিষুক্ত কর ॥ 

শিবাঙ্গ পরশে বুক হৈল পূর্ণদেহ। 
কহিল মহেশ তাঁরে কি বর মাগহ ॥ 

অস্থুপ কহিছে আমি চাহি এই বন্ন। 
সে জন মরিবে যার শিরে দিব কর 

সে কথ। শুনিয়! শিৰ তথাস্ত বলিয়া । 

দিলেন তাহারে বর উন্মনা হইয়া ॥ 
বরের পরীক্ষা হেতু শিবের শিরেতে। 

নিজকর দিতে যায় অকুতো! ভয়েতে ॥ 

ভয়ে ভব তথা হৈতে করিল প্রস্থান ৷ 

স্বর্গ মর্ত্য রসাতল করয়ে ভ্রমণ ॥. 

পশ্চাতে অসুর যায় শিব য্থ! যায়। 
দাগাও দাণ্ডাও বলে মহেশ পলায় ॥ 

শহর সহ্কটাপন্ন দেখি দেৰ সব। 

উপায় করিতে নারে রহে মৌনভাব ॥ 

তবে শ্বেতদ্বীপে শিব চলিলেন ভয়ে । 

ককপাময় নারার়ণ যথ! বিরাজয়ে ॥ 

শঙ্কর নিকটে গিম্! ভয়েতে বিহ্বল । 

কহিলেন নারায়ণে বৃত্বাস্ত নকল ॥ 

শুনিয়! শিবেরে স্থির করিরা গ্রীহরি। 

ধরিল ব্রাহ্মণ রূপ যোগমায়৷ করি ॥ 

মেখল৷ অজিন ঘণ্ড আর অক্ষমালে। 

ইহাতে শোতিভ তেজে বেন অগ্রি জলে ॥ . + 



বঞক, 

কুশ হাথে ধীরে ধীরে-চলে নারায়ণ । 
কের সমুখে গিয়া দিল দরশন॥ 
ৰেগেতে আসিতে ছিল শকুনিনন্দন। 

প্রণাম করিল দেখি সম্মুখে ব্রাঙ্গণ । 

তবে তারে সবিনয় মধুর বচনে 

_ মৌছিত করিল! হরি অন্থর নন্দনে | 
 শুনহ শকুনিশ্নত কেন এত ভ্রাস্ত। 

ঈবস্তার করিয়া কহ আপন বৃত্তান্ত ॥ 

_ শানয়া হরির কথ! অসুর দুর্দাস্ত ছি 
-" কহিল বিস্তার করি সব আদ্য প্রান্ত ॥ 
_ তাহা শুনি শ্রীহরি করিল উচ্চহাস। 
শিবের কথায় মোরা না করি বিশ্বাস ॥ 

রা দক্ষশাপে মহেশ পিশাচ সমক্কৃত। 

ভূত প্রেত সঙ্গী তার কথ কিবা সতা ॥ 

শিবের কথায় যদি তব শ্রদ্ধা হয়। 
নিজ শিরে হাথ ক্রিয়া করহ প্রত্যয় ॥ 

ইথে যদ্দি মিথ্যা হয় তাহার বচন। 

_ স্তবে মিথ্য।বাদী শিবে করিহ দমন | 
- এ কথা শুনিয়। বুক ভ।বে মনে মনে । 

আমার মন্তক হাথ আছে মোর সনে॥ 

- তবে কেন শিব সহ বেড়াই ভ্রমিষ্মা। 
- দেখি দেখি হয় কি মাথায় হাথ দিয়া ॥ 

. এ্রতেক ভাবিয়া নিজ শিরে হাথ দিল। 
রঃ 'ভিন্নশিরা হয়ন্যা বুক জীবন তেজিল। 

. আকাশে ছুন্দুভি শব্ধ জয় ধ্বনি হয়। 
-.বদেবগণ আনন্দেতে পুষ্প বরিষয় ॥ 
শিবের নিকটে আসি কহে ভগবান। 

: নিজপাপে এই পাপী তেজিল পরাণ । 
সাধুর নিকটে যেই অপরাধ করে। 

(. কআআপনার পাপে সেই 'অবিলদ্ধে মরে ॥ 
বি শ্ষগতের গুরু তুমি তুমি বিশ্বনাথ । 
. "তোমাতে থে অপরাধ যায় অধঃপাতি ॥ 

| 
ৃ 
ূ 
| 

পেথ পাপা িসপেপী পা 

এন্সপে কহিয়া শিবে করিলা বিদায়। 

একথা গুনিলে লোক ভক্তি মুক্তি পাঁয় ॥ 

শুন গুন অরে ভাই হয়া একচিত | 

। শ্রীকষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত ॥ 

গ্ীকষ্ের ভূ গুপদচিহ্ন ধারণ । 

1 সরস্বতী তীরে যাগ করে খষিচয় । 

। একদিন সন্থাকাঁর হইল সংশয় ॥ 

 ঙ্গা নিষু মহাদেব সভে অবীশ্বরে | 
তিন মধ্যে কে মহত জানিব কাহারে ॥ 

এত বলি পাঠাইল ভগ ব্রহ্গস্থতে | 

' প্রথমে চলিল ভূগু ব্রহ্মার সভাতে ॥ 

_বিবিঞ্িকে দেখি ভগু প্রণাম স্তবন। 

কিছু না করিল সত্য পরীন্গা কারণ ॥ 

দেখিয়া ব্রঙ্গার অতি কোপ উপজজিল। 
, পুত্রন্সেহে পুন বিধি ক্রোধ সম্বরিল ॥ 

 তবেত চলিলা ভূপু টকলাস ভবন । 

| ভগুরে দেবিয়া শিব আনন্দিত মন ॥ 

 ভ্রাতিভাবে আলিঙ্গিতে মহেশ উঠিল! 

শঙ্করের আলিঙ্গন ভৃগু তুচ্ছ কৈল। 

৷ কহিলা আমারে তুমি নাহ করস্পর্শ। 

২২৮০৮ পীশ তি শীশিতল ৮৩ শী 

তুমি যে অপথগামা সদাই অন্পর্শ 
এ কথা শুনিয়া শিব জলে কোপানলে। 

ধরিঞ্ণ অব্যর্থ শূল ত'রে মারিবারে 
পায়ে ধরি ভগবতী করিল সাস্বন। 
তথ হতে যায় ভূগু বৈকুঞ ভুবন | 
কমল! সহিত হরি শয়নে আছিল। 
দেখি ভূণু বক্ষস্থলে পদাঘাত কৈল ॥ 

তবেত উঠিয়া লক্ষমী সহ নারায়ণ । 
দণ্ডৰৎ, প্রণমি্ খবির চরপ ॥ 



২:৯3: 
না পচ ছবিই) ৮২55 টিভি রি: কিনা সিবিহন্রজা 

ভিতর তিন 

ক্ৃতাঞল হুইক্। ক কহেন শ্রহরি। | 
অপরাধ,ক্ষমহ আমার কপাকনি ॥ 
তব আগমন এথা হঙ্যাছে কখন। 
নাহি জানি শয়নে ছিলাম তপোধন। 
এই সিংহাসন বৈস তব শ্রীচরণ। 
কমল সহিত আমি করি প্রক্ষালন । 

তীর্থের ষে তীর্থ রূপ তব পদবারি। 
তাহাতে পবিত্র কর আম।র এপুরী ॥. 

, আমার কঠিন বক্ষ তব মুছু পদ । 
বেদনা হয়্যাছে কত ক্ষম অপরাধ । 
আজি হৈতে তব পদচিহ্ন বক্ষস্থলে। 

ধরিনু ভূষণ করি দেখিবে সকলে। 

হরির শুনিয়া কথ। ভৃগু নহাশক। 

আনন্দে হহয়। দগ্র মৌনভ।বে রয় ॥ 
পুনঃ ভূ সরখতীতা :র বাগ স্থানে । 
আপিয়া কাহণ সব সেই খষগণে ॥ 
শুনিয়া বৃত্তান্ত সব বিস্ম় হইল । 

তিনমধে) ধহর্তন [বধুকে জানিল ॥ 

এত অপরাধ ভৃগু যদ্যপি করিল । 

তবু নিব্বকার হার তাহারে তুষিপ॥ 

বাহা হৈতে শাগ্তি আর হয় যে অভয়। 
যিনি ধন্মরূপ ষাহা হৈতে জ্ঞান ২য় ॥ 

চারি প্রকাণ বৈরাগ্য বাহা হেতে হয়। 

অষ্টবা এখব্য ঝাহা ৫২০৩ ধোগী পার ॥ 

সাধু শান্ত সমচিত্ত অকঞ্চনগণ। 

ইহাদের গাঁত বারে কহে সভাঞ্জন ॥ 

প্রিয়মুন্তি সত্য যার যার প্রিয়গণ। 

অতীষ্ট দেবতা তারে ভে শান্তজন॥ 

এই্পে সাএস্বত সেই ।বপ্রগণ। 
সর্বলে।কের সংশয় খণ্ডনক।রণ ॥ 
হরির চরণপন্ সেবিয়। মানসে। 

পাইন পরম গতি তার অনায়!সে ॥. 

| শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত। ] 
শ্ীকষ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত । 

ব্জনাভের উপাখান । 

. পুরুবে সুমেরপৃষ্ঠে বজনাভ পুরী ॥ 
ংসারে ছুল্পভ বড় |জানতে ন৷ পারি। 

স্থবর্ণ নিম্মিত ঘর দুয়ার প্রাচীর । 
নানা জাতি বৈসে তথ! নম্মদার তীর & 
তথ! দৈসে দৈত্যরাজ বজ্ব নাভ নাম। 
বজজপুরী অধিপতি অতি অনুপাম ॥ 

ত্রিভুবন জিনিলেক বড়ই ছুম্মতি । 

সমুদ্র আশ্রমে গিয় তপন্ত। করস্তি ॥ 

নানাবিধ তপোব্রতে শরীর শুধিল। 

দেবমানে সহজ বৎসর তপু কৈল ॥ 
তপে তুষ্ট হয়্যা তারে দেব প্রজ।পতি। 
বর দিতে সেইখানে আইলা শীদ্রগতি ॥ 
দেবের অবধ্য হৈব এবর মাগিল। : 

তুষ্ট হয়্য। প্রজাপতি সেই বর দিল ॥ 
বর পায়্যা হরিষ তৈল দৈত্যরাজ। | 
ত্ৈলোক্য জিনিয়া! থাকে ব্রদ্রপুরী মাঝ ॥ 
শঙ্করে সেবিয়া পাইপ কন্ত। মনোরনা। 
নানা রঙ্গে ভোগ তূজে মনে নাহি ক্ষমা. 

তাহার বর্ণনা কেহ ঝলতে না পারে। 
ব্রেলাক্যে উপমা [দতে নাহিক তাহারে ॥ 
নানারগ্গে দৈত্য: তারসঙ্গে থাকি। 
স্থরপুরী লইবারে হইল কৌতুকী ॥ 
দুত পাঠাইয়া.দিল ইন্দ্রের ভুবনে।. 
স্থরপুরী রাজ্য তুনি তুঞ্জ অকারণে ॥ 
শুনি ত পুরন্বর দূতের বচন। 

দেবের অবধ্য নৈততযবরের কারণ, ৪ 
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বৃহস্পতি আনাইয়া' করিল যুকতি। 
সক্রিবিনে দেবতার আর নাহি তি ॥ 
জ্কৃত পাঠাইয় দিব ছারকা নগরে। 
স্কঞ গানে নিবেদিব যারিতে অন্রে ॥ 

প্রতিক চিস্তিয় দৃত পাঠায় পুরন্দরে। 

গুদুরে পাইল দৃত দ্বারক1 লগরে ॥ 
ক্কঁফকে সকল কথা দূতেতে কহিল । 
'বজ্জনাভ তরে কষে বলি পাঠাইজ ॥ 
'দুতের বচন শুনি জেব গদাধর ॥। 

'হাদয়ে ভাবিয়া তবে দিলেন উত্তর ॥ 

ভাল সময় বলিয়া পাঠাল্য স্ুরপতি। 

“দৈত্য বধিকার তরে বলিব যুকতি ॥ 

দেবের অবধ্য দৈত্য প্রজাপতিৰরে । 

বজ্রপুরী প্রবেশিতে কেহ নাহি পারে ॥ 

প্রচ্যন় কুমারে মোর তথা পাঠাইব। 
যুদ্ধ করি বজ্জনাক্ত অনুর মারিব ॥ 
'বজ্জপুরী প্রবেশিতে করিলা উপাত্ব। 

-ক্লাজহংসীগণ আনি করিল সহায় ॥ 

ফামদেব প্রভাবতী সঙ্গম করাইতে ৷ 
ঝাজহংসীগণ আনি পাঠাল্য তথাতে ॥ 

'প্রভাবতী নামে আছে দৈত্যের হুহিতা । 

পর স্থন্দরী কন্তা রূপে সুচরিতা 

'শঙ্করের বরে সেই প্রস্ভাবন্তী কন্চ!। 
-ক্লূপে গুণে অনুপম তিন লেস্ষি ধন্তা ॥ 

'ধ্রভাবতী স্থানে গিয়া রাজছংলীগণ । 
-প্রনথায়ের কথ! কহে প্রতাবভী স্থান ॥ 
ফনণ্তা আজ্ঞা দিব হংসী আনহ কুষার। 

-বরিবে অন্স্ব সব ফুগাতি আমার ॥ 

না করিহু চিন্তা তুমি যাপ্সিহ অন্থুরে । 
ঝট করি রাজহুংসী পাঠাহ ভথারে ॥ 
সের আখাস পার্য। হই পুরন্দর । 
সবক কঙ্দিয়। গেল আপনার খর ॥ 

ভি ১ 

রঙ 

তবে রাজহুংসীগণে ভাকিন। আনি 

বজপুরী যাইবার সম্িধান কৈল ॥ 
ব্ন্ার বাহন হংসী কামাচার গতি । 

নুবর্ণরচিত পাখা ধবল মুরতি ॥ 
প্রবাল রচিত ছুই চরণের তুঙগ। 
মনুষ্যের বাণী কহে শুনিতে মধুর ॥ 

ইঞ্জের আদেশ পা্ন্যা গেল বজপুরে 1. 
পুরের নিকটে রহে এক সরোবরে ॥ 
বিকচ কমলগণ অতি মনোহর । 

নাঁনা পক্ষ চরে তাহে লুৰাসিত জল ॥ 

তাঁর মধ্যে পড়ে গিয়া ব্রাজহংসী-মালা। 

ভাঙ্গিক়্া-মৃণাল সথে করে নানাখেকা! ॥ 

দেখিয়া বিচিত্র রূপ লীল! মনোহর । 

সকল লেকের চিত্ত কৌতুক অন্তর ॥ 
তাহ। দেখি সতী সব মহা হ্টিঘনে । 

সত্বরে জানাইল শিরা প্রভাবতী স্থানে ॥ 
গুন্য়া হংসীর কথা প্রভাবতী বাল! । 

দেখিয়া হংসীর ক্ধপ কামে হল তোলা! ॥ 

কথোজন সথী সঙ্গে চলিলা সত্বরে। 

মেই হংসীগণ আছে ষেই সরোবরে ॥ 
সরোবর-কলে হংসী করে গত বিহার। 

তীরে উঠি ধ'রে ধীরে গমন ভাহাঁর & 

হংসীর বচন শুনি প্রন্ভাবতা নারী । 

প্রভাবতী দেখি হ'সী করেন চাতুরী ॥ 
ধীরে ধীরে যায় হংশী কন্কার সমুখে । 

উপবন মাঝে ফিরে করিয়া কেভুকে ॥ 

তাহা দ্বেখি প্রভাবতী হুইল চপল! । 
তা সভা ধরিতে ফিরে হলোহণ লীলা ॥& . 

বুৰিক্া তাহার মন ক্নাজহংসীগ্রণ 

কন্তারে ভুলায়া লইল আর উপবন ॥ 
বুঝায় কল্ত,রে হংসী মানুষের বানী ॥ 
পীযুষের ধারা ফেস ভাহার কাহিনী ॥ 



অস্তরীক্ষে ভ্রমি আমি ফামচার গতি। 
আমারে ধরিতে পারে কাহার শকতি ॥ 

শিশুকাঁল গেল তোমার যৌবন প্রবেশ । 
তথাপি নহিল তোমার কোন বুদ্ধিলেশ ৷ 

“তোমারে বুঝাতে এখ1 আইল নির্জনে । 
ধর! দিব তোমায় আমি রাখিহ যতনে ॥ 

-কহিতৈ বলিতে কন্তা ধরে এক হংসী। 

“গার হস্ত বুপাইয়! তাহারে প্রশংষি 
" হেন অপরূপ পাখী বু না দেখিল। 

«কোন বিধি হেন রত্বখানি মিলাইল। 

ক্ষণে হাতে ক্ষণে কোলে ক্ষণেক থলায়। 

“আর ঠাঁঞ্চি থুইতে হংসী মনে নাহি ভায় ॥ 

-ুরীমুবী নামে হংসী তথাই রহিল। 
“আর যত রাজহংসী দ্বর্গেরে চলিল ॥ 

এখা স্থচীমুখখী হংসা প্রভাবতী সঙ্গে। 
চিরদিন আছে এথা নান! লীলারঙে ॥ 
নানাবিধ প্রকারে কন্তার মনমোহি ॥ 

_ স্থচীমুখী হংসী বেন হৈল তার সহি ॥ 

ধত্রর্পোক্য ভিতরে যতেক আছে কথা । 

সেই সব কথ! কহে প্রভাবতী যথা ॥ 

নাগর নাগরী বত আছে গুণিজন। 

সেই কথা শুনায়্যা কন্ঠার হরে মন ॥ 

একদিন প্রসঙ্গেতে কৃমারী মোহিয়া । 

কুমারীরে কহে কথ প্রবন্ধ করিয়া ॥ 

ব্রহ্মার বাহন আমি অন্তরীক্ষ গতি । 

ব্রচ্ধার বরেতে আমার ম্বর্গেরে উৎপন্ভি ॥ 

“ইন্ বায়ু বরুণ কুবের পশ্তুপতি। 
নৈর্থত হুতাশন আছে দিগপতি & 
ব্রহ্মা রুদ্র আদ্িকরি যত দেবগণ। 

একে একে ভ্রমি আমি সভার ভুবন & 
স্হর্গ হর্ত পাতাল তেক আছে পুরী । 

সকল ফেখির, ঝুলি আমি কামাচারী ॥ 

১ ১০ 

| হংসীর ব6ন শুনি, 

সমুদ্রের মাঝে এক পুরী মনোহর |... 
ভ্রেলোক্য নাহিক স্থান তাহার মোর ॥ 

সংসারে ছুর্লভ বড় দ্বারক! নগর । 
দ্বিতীয় অমরাবতী হেনই সুন্দর ॥ | 
তাহাতে আছেন হরি টরলোক্যের নাথ 

তাহ।র প্রপাদে দেবগণের সোআথ ॥ 

তার তুজ অসুরের এক কাল দণ্ড । 

তৈলোক্য উজ্জল দেই বড়ই প্রচণ্ড ॥ 
দেই পুরীমাঝে আমি গ্রাকি চিরকাল। . 
ভিতর বাহির পুরী প্রাচীর বিশাল ॥ 
এ পুরীর কথ! শুন অপূর্ব কখন। 

মহাবীর কামদেব কৃষ্ণের নন্দন ॥ 

কি কহিব তাঁর কথা পরম হন্দর। 

| তার সম রূপ নাহি লংসার ভিতর ॥ 

| প্রায় নাম তার রুক্সিীতনয়।  * 

সভার প্রধান সেই গুণের.নিলয় | 

মহাঁদেবের শীপে কাঁম তেজিল জীবদ? 

কের ভূবনে গিয়া লভিল জন ॥ 
। এই বণ নানা কথা কহিয়া তাধাযে। 

নিঃশব্দে রহিল তাত মন বুঝিবারে । 
; কন্ঠারে মোহিয়া হংসী আছে হরফিত। 

: দ্বিজ মাধব কহে পুরাণ-বিহিত ॥ 

পক বরাড়ী রাগ। র 

প্রভাবতী হন্গে গঞ্টি 
যৌবন প্রবেশে কামহতা। | 

কমা ক্র 'র হত, রূপে গুধে'অফতৃত 

অনেক পুণের ফলে, ছুলভি আঙিয়া ফ্ডেল, 

ঘটন ঘটার ালজনে। রর 

| বস্তার বাড়ি মনে, ভেদি কুদ্হসবাধে, 
বিরহী জীবন অকারখে & : 

ূ যদি মোরে মিলান বিধাভা ॥ 



মনে গুণি প্রতাবতী, হংসীরে করেন স্ততি, 
.- কহো। কথা কৃষ্ণের নন্দনে। 
শুনিয়া তাহার বাণী, হংসী মনে হষ্ট মানি, 

"... হুনিল কন্তারে কাম বাণে॥ 

তার কিছু নাহি দোষ, দেবতার অভিরোষ, 

"" শরীরে বাড়িল কামজালা। 
অধিক দক্ষিণ বায়, অতান্ত বিফল হয়, 

| অসোয়াস্ত করে সেই বাঁলা ॥ 

বস্তে কুস্থম গন্ধ, তাঁর বড় অনুবন্ধ, 

চিত্তে ছুঃখ সহে কত আর । 

সথি হে তোমারে বলি, কামদেব আনি কেলি 

খণ্ডাহ মনের দুঃখভার ॥ 

ক!তর বচন শুনি, হংশী হাসে মনে গুণি, 

বুঝাই তারে বচন রচিয়া। 
বিদগধ যেবা হয়, কতেক বচন সয়, 

থাক সথি মুন স্থির হৈয়া ॥ 
কুমার, আনিরা এখা, খণ্ডাঁহ মনের ব্যথা, 

".. ক্ষিতিতলে রাখহ মহিমা । 
তে! হেন স্মন্দরী আমি কিবলিতেপারিআমি 

ছু'হার ভাগ্যের নাহি সীমা ॥ 
এত বলি হংদী যায়, এক দৃষ্টে কন্ত! চায়, 

ষত দূর তার গতি দেখি। 

রাজিদিন আত তথা, নাহি আর কোন কথা, 

যাবত না আইসে সুচীক্পথী ॥ 

রি হী গিয়া স্রপুরে. সব কপি পুরন্দরে, 

প্রসাদ পাইল তার স্থানে । 
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কের আদেশ পায়্যা, দ্বারাবতী গেল ধাক়্যা, 

_. জানাইল কমললোচনে ॥ 

হুংসীর বচন শুনি, কার্য্যপিদ্ধ হেন জানি, 

প্রছায়ে আনি তারে বৈল। 

বন্রনাভ মহানুরে, ইন্দ্রপদ লভিবারে, 

২ ছষ্টমতি আয়াস ঝাডিণ॥ 

ক্রীকক-মজল। 

্বর্গ সম বস্ত্র পুরী  হূর্জয় নৈত্যকেশরী, 
প্রজাপতিবরে বঙ্গবন্ত। | 

সে তোমার বধ্য হয়, তারে না.করিহ ভয়, 

তবে যশ বাড়িবে অনন্ত ॥ 

প্রহ্যাপ্সে বুঝাইয়া, : হংসীরে বলেন ডাকিয়া, 

ভদ্রনট আনহ সত্বরে। 

চৈতন্ত চরণ ধুলি, শিরে করি কুতৃহলী, 
পাঁচালি প্রবন্ধ মনোহরে ॥ 

প্য়ীর। 

কশ্ঠপ মুনি যচ্ছে প্রজাপতি স্থিতে 

দেবতা গন্ধর্ব যত আইল তাহাতে ॥ 

দেবাস্তর নর নাগ যেই যথা বৈনে । 

যত মুনিগণ সব আইল ত তার পাশে । 

। হেনকাঁলে ভদ্রনট নামে একজন | 

৷ কণ্ঠপের যক্তস্থানে আইলা তখন ॥ 

। নানামত নৃত্য গীত বাদ্য তাল যোগে। 

। বৃত্য অন্ন্ন্ধ করে 

। বিবিধ সঙ্গীত যত রস অন্ুবন্ধ | 

৷ দেখিক্া! সভার মনে বাড়িল আনন্দ । 

তুষ্ট হল কশ্তপমুনি দেখি মহন্দে। 

তা সভার আগে ।॥ 

যত ইচ্ছা! তত বর দিলা ভরধিতে ॥ 

( যত নৃত্য কলা বিদ্যা সকল জানিবে। 

যাহা বাগ! কর তাহা সিদ্ধ হইবে ॥ 

অব্যাহত গতি তোন হৈব মহীতলে। 

যার স্থানে যাঁবে তারে মোহিবে তৎকালে। 

এত বর দিলেন কশ্তপ তপোঁধন। 

বর পাস্বযা আছে তথা নট মহাজন ॥ 

তথাকারে চল তুমি সত্বর গমনে। 

মোর নাম কহি তারে আনহু এখানে ৪ 
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তার সনে নৃত্য কর দিয়া পাঠাইব। 
বজ্জপুবী গিয়! তবে তাহারে বধিব ॥ 
ুচীমুখী হংসী গেল কৃষ্ণের বচনে। 
ভদ্রনামে নটরাঁজ আনিল তখনে ॥ 

_ গোবিন্দের স্থ!নে গিয়া ভদ্রনটবর । 
_ নানা নৃত্য লীলায় তৃষিল গদাধর ॥ 

তু হয়যা কষ্ণদেব বলিলা বচন। 
প্রলাদ করিয়ে তোরে শুনহ কারণ ॥ 

বজ্রনাভ ইন্দ্রপদ লভিবার তরে। 
দেবের অবধ্য হৈল প্রজাপতি বরে॥ 
প্রহ্য় কুমার মোর মারিব তাহারে । 

ব্রহ্মবন্জে হুর্গপুরী যাইতে কেহ নারে ॥ 

তব সঙ্গে নউবেশ ধরিয়া কুমার । 

প্রবেশ করিব গিয়া নগর তাহার ॥ 
গদ সাম্ব দুই বীর সংহতি করিয়া । 
মারিব অস্থর সেই পুরী প্রবেশিয়া ॥ 
উবে সেই ইন্দ্রহুঃখ হইব খগ্ডন। 
তোষার প্রতাপ হেব জগতে ঘোষণ॥ 
এত বলি আনি তবে সে তিন কুমারে। 

গদ সাম প্রহ্যয় আ'ন তিন বীরে ॥ 

ক্ষত্ররাজধন্ম কুল সকল লক্ষণে । 

আত্মজন পরিভ্রাণ প্রজার পালনে ॥ 

কাতর হইয়। ইন্দ লইল শরণ। 
তাহার রক্ষণ হেতু করহু গমন ॥ 

আপন স্বধর্ম রক্ষ বুঝাই দেবরাজ । 

মঙ্গল করিব সব দেবের সমাজ ॥ 

ছুষ্টের বিনাশ হৈৰ স্বজনের হিত। 
ইহা বহি নাহি মোর আর মনোনীত ॥ 
ভদ্রনট সঙ্গে থাকি নৃত্য কলা শিখি? .. 

বন্রপুরী প্রবেশহ সঙ্গে হুচীমুখী ॥ 
ক্কবে তথা নটসঙ্ষে কথোদিন থাকি । 

উপায় স্থজিও যেন দৈত্য নাহি দেখি ॥ 

সুচীমুখী বুদ্ধিযোগে কন্ঠ! প্রভাতী । : 
গ্র্যন়্ে মিলাবে আনি অনেক শকতি ॥ - 
পরম সুন্দরী কন্তা ব্রিভুবন-সাঁর। 
প্রবন্ধে তাহার পুরী যাইহ কুমার ॥ 
গন্ধরর্ব বিবাহ করি থাকিহ কৌতুকে। 
স্ুচীমুখী হংসী দিয়া জানাইও আমাকে ॥ 
বজনাভের কনিষ্ঠ অনাভ মহামতি । 
তার ছুই কন্তা চন্দ্রপ্রভ! গুণবওী ॥ 
গদ সানম্ব ছুই তথ! আছে ছুই বালা। 

উপায় স্মজিও তথা মনোরম কলা ॥ 
চলহ সত্বরে তিনে ভদ্রনট সনে। 
অবিলম্বে তথা ঝাট করহ গমনে ॥ 

প্রভুর আজ্ঞায় তবে প্রহায়কুমার | 
প্রণাম করিয়া বলে যে আজ্ঞ! তোঁমার & 

দিনকত নটঙঙ্গে আলাপ করিল। 
ভালমতে নৃত্যকলা সকল*শিখিল ॥ 
কৃষ্ণের চরণ বন্দি তিন মহাবীরে। 
শুভক্ষণ পায় যাত্রা ৫কেল বজপুরে ॥ 
নাটরে বলিল প্রভূ প্রসাদ করিয়া। 
মন্ত্রণা করিহ সভে এক যুক্তি হয়্যা ॥ 

এতবলি হাথে হাথে তিনে সমপিল। 

বিবিধ মঙ্গল করি আশীর্বাদ কৈল ॥ 

নটসঙ্গে কৃষ্ণ নিয়োজিলা তিনজনে ( .. 

ংসীরে পাঠাল ঝাট প্রভাবতী স্থানে 
ভদ্রনটসঙ্গে তিন কুমার চলিয়া ॥ 

, ৰজ্রনাভ দেশে সভে উত্তরিল গিয়া ॥& 
ৰড্রনাভের আজ্ঞা বিনা প্রবেশিতে নারি 1 

॥ রহিল বাভির সুচীমুখী আগুসরি ॥ 



রহিল উদ্যান মধ্যে রম্য সরোবরে । 

হিয়া দেখিল তথা প্রভাবতী পুরে ॥ 

হুংসী দেখি জানাইল সধী প্রভাবতী । 
শুনিয়া চলিল হংসী করিতে পিরীতি ॥ 

স্বরে কহিল গিয়া সুচীমুখী দেখি । 

কোলে করি জিজ্ঞাস কুশলে অ'ইগা সথি ॥ 

সুচীমুখীর বদন প্রসন্ন দেখিয়া! । 

নিজ মনোরথ সিদ্ধ তখনে লখিয়া ॥ 

সুগন্ধি মৃণাল দণ্ড সুধাসিত জলে। 

সেবি অবসাদ তার খগ্ডিল সকলে ॥ 

 ম্সুস্থ হয়া প্রভাবন্তী স্চীমুখী দেখি। 
অতিশয় কৃশ তনু স্চীমুখী লখি & 

নুচীমুখীর অবসাদে বিরস বদন। 

সিংহাসন এড়ি রাম] ভূমিতে শয়ন ॥ 
চারু চন্দন পদ্ম সুম্মিত নয়নে । 

সদাই বিরসমুখী বচন নাহি শুনে ॥ 

রমণ ইচ্ছিল বালা কন্তা প্রভাবতি। 
তোম! দরশনে মোর হইল পিরীতি ॥ 
প্রভাবতী দেখি হংসী মনে পাইল বাথা। 

কছিল সকল যত কুমারের কথা ॥ 

যত দুর আইসে কুমার চাহে উর্ধমুখী। 

হাসিতে লাগিল কুমারী তার মুখ দেখি ॥ 
 গুনরপি কহে হংসী শুন প্রভাবতী। 

_ তোঁনা লাগি কুমারেরে করিল মিনতি ॥ 

* অশেষ প্রকংরে তার মন মজ্জাইল ॥ 

 স্মাইিল কুমার তবে শুমহ কামিনি। 
কেমনে আলিব পুরী কহ চন্জ্রাননি 
. তোমার বাঁপের আজ্ঞা বিনে গতি নাই। 
ইহার উপায় ঘোরে বল প্রাণ সই 
তোমার বাপেরে. মোর, বায়ার দর্শন । 

 শ্রস্ার/বিশেষে তায কছিও বন ॥ 

বিবিধ প্রকারে তোম।র গুণ প্রকাশিল। 

| 

শ্্্ 

 স্ীক্ষঞচ-মঙগল। 

তার মন ৰুঝিলে কুমার পাথিব আনিতে। 

করিব উপায় তুম থাকহ বসিতে ॥ 
সঘীগণ সঙ্গে সুচীমুখী হংসী লয়্যা। 

বাপের সমুখে কন্ঠ দাগ্ডাইল গিয়া ॥ 

প্রণাম করিয়! কন্তা রহে এক পাশে। 

অপরূপ হংসী দেখি দৈত্যরাজ জিজ্ঞাসে & 
হেন অপরূপ আমি কু না দেখিল॥ 

স্বর্ণের বিহঙ্গম কেবা আনি দিল ॥ 

প্রভাবতী বলে শুন দৈত্য মহাশুর । 

তোমা সম ভাগ্যবান্ নাহিতিন পুর ॥ 

ব্রহ্মার বাহন হংসী বুদ্ধে বিশাএদ। 

ব্রৈলোক্য বিজয়ী রূপ অন্বুদ শারদ ॥ 

তোমারে সেবিতে আপিয়াছে মোর স্থানে । 

চিরকাল আছে আম নিবেদি এখনে 

তবে দৈত্যরাঁজ দেখি বলিল হংসী?র। 

চিরকাল আছ তুমি না সম্ভাষ মোরে & 

তোর রূপ ঠাম দেখি বাড়িল কৌতুক। 

কি দিব তোমারে কিসে বাড়ে তোমার সুখ 

বন্তরনাভ বচন শুনিয়! সচীমুখী। 

নিকট হইয়! বলে বচন কৌতুকী ॥ 

ব্রহ্মার সদনে থাকি সংসার ভ্রনিয়া ॥ 

সকল লোকের কথ হৃদয় জানিয়া ॥ 

যথ৷ তথ! যাই আমি শুনি ভোমার নাম। 

ব্রিভুবনে বিখযাত তোমার যশোধাম ॥ 

তোমা দেখিবারে মোর মন নিতি নিতি। 

এথায় আসিতে মৌর কেমন শকতি ॥ 

| দেবগণ আমার বচন অনুসারে । 

নান! বত্ব করি সভে বলেন ব্রঙ্গারে ৪ 

তোম| হেন মহারাজ! নাহি দেখি কোথা ? 

ধঘরশনে আমার তুচিল সব ব্যথা ॥ | 

তোমা দেবিবারে সুত্রি, সেবে! শ্রকাবতী ॥ 

হঃখ অন্ত টহল মৌর শুন মহাঁগন্তি ॥& 
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হুংসীর বচন শুনি দৈত্য হৈল বশ। 
পক্ষ হয়্যা কহে যত বচন রভস ॥ ২ 
পক্ষ জাতি হয়া তে!মার এতেক উত্তর। 

€তোমার বিচ্ছেদে হুঃখ ন! সে অন্তর ॥ 

এথা থাক তোমার করিয়া! দিব বাসা । 

'বাঞ্! সিদ্ধি করাইব ন! পাবে ক্ষুধা! তৃষা ॥ 

নানা দেশের কথা কহে যত গুণিজন। 

সকল কথ! কহে শুনি অপূর্ব বচন। 

-স্গুনিয়া দৈত্যের কথ! বলে রা্গহংদী । 
'যথা'ষত গুণিজন তাহার প্রশংসি ॥ 

এক দিন কহে ভদ্রনটের বৃত্তান্ত । 

"আর বত গুণী আছে তার নাহি অন্ত ॥ 

ল্হ্গার সদনে নাহি হেন নৃত্য কল!। 
শ্রেলোক্যে নাহিক দেখি হেন নৃত্যকল! ॥ 

এই সব কথা কহে দৈত্যরাজ শুনে। 
সকল কথা কহে হংদী হৃদয় অনুমান ॥ 

'ভদ্রনটে আনিবারে দৈত্যরাজ বৈল 

স্তুনিয়া নূপের কথা কৌতুক বাড়িল। 
এট আনিবারে হংসী পাঠায় সত্বর। 

চল ঝাঁটে আন গিয়) যত নটবর ॥ 

“অনেক প্রসাদ দিয়! পাঠার হংসীরে। 

সত্বরে আনিয়। নট দেখাহ আমারে ॥ 

'ৈত্যের বচনে হৃষ্ট হ্ক্যা সুচীমুখী । 
প্রভাবতী তরে বলে শুন প্রাণসথি ॥ 

তোমার ভাগ্যের সীম। বলিতে ন। পাৰি। 

“নানা মত গ্রকারে আমি প্লৈত্য বশ করি ॥ 

ব্তঙ্্নট সঙ্গে এথা আলিব কুমার । 

নকছিল যেমন সিদ্ধি হইল তোমার ॥ 
দৈত্যরান স্থানে নট গ্রসঙ্গ করিয়া । 
শাহ আনিবারে যাই দৈত্য আজ্ঞ। পাইনা! ॥ 

“এত বলি রাজহুংশী গেল নটস্থানে। 

অঙ্পুরী চল কুমি রা-সরিধানে॥ 

প্রদায়ে নিভৃতে কহিল তত্ব কা । 

| তোমার বিলম্বতেতু ছুঃখী রাঁজন্থত! ॥ 
ৰ সংসার হুল বড় প্রশ্তাবতী নামা। 
| ষেন তুমি তেন সেই সদ্দশ মহিমা ॥ 
ূ সুচীমুখীর বচন শুনিয়া নটগণে। 

দেবকার্ধয সাধনে চলিল ততক্ষণে ॥ 

কৌতুক করিয়া! মনে চলে নটগণে । 

দ্বিজ মাধব কহে কষ্চের চরণে ॥ 

৷ পঠমঞ্জরী রাগ। 

সুচীমুখী ছংসী সঙ্গে, চলিলেন লীলারঙ্গে, 

সকল নৃত্যকফে করি মেল1। - 

রহি রি স্থানে স্থানে, নগরে জনে জনে, 

ঠাই ঠাই করে নৃত্য কলা ॥ 

ূ ব্রজ্জপুরী ঘরে ঘরে, অবনীমগ্ডলে, . 

যথাতথা লোক বৈসে। ৮ 
র মভাক!র বিদ্ামানে, নিজগুণগণ গানে, 

নৃত্য গীতে সতাকারে তোষে ॥ 
কোৌতুকে দৈত্যগণ, দিল তারে নানাধন, 

বিবিধ রতন ধত ছিল। শু 
৷ ধায় সভে বাজস্থানে, যতেফ আছিল মনে, 

সবকথ৷ রাজারে কহিল ॥ 
লোকমুখে এত শুনি, দৈত্যরাজ মনে গুণি, 

সমুখে দেখিল রাজহংসী । 

আনিবারে ভদ্রনট, তোরে পাঠাইল ঝাট, 
কথ! কহেন দৈত্য তুষি ॥& ্ 

দৈত্যের আর্তি দেখি, বলে হংসী নুচীমুখী, 
পীযুষের ধারাসম বাণী। . 

তোমার আদেশ পার্্য *নানাদেশ বুলি চার], ' 
 আনিলাম গুন দৈত্যমশি॥ ৯ 

কশ্তুপের হজ স্থানে, দেব দৈত্য মুনিখুণে, 
ব্স্থানে ছিল যত লোক।.. 



সবাকার তুষি মন, হরি লয় নানাধন, 
নৃত্য দেখি সভার কৌতুক ॥ 

ভৌমায় মহিমা যত, বলি তারে নিতে নিত, 

ও আনিল যতনে এথাকারে । 

আপনিত আজ্ঞা করি আনতারে নিজ পুরী 

বিবিধ রভস দেখিবারে ॥ 

শুনিয়! হংসীর মুখে, টদত্যরাঁজ কৌতুকে, 
বিশেষ হরিষ স্চীমুখী। 

পুয্ী প্রবেশ করিবারে, আদেশ করিল তারে 
সর্বজন দেখিয়া কৌতুকে ॥ 

আইল যত সব নটে,  রহি রাজ নিকটে, 
নৃত্যক শালায় প্রবেশি। 

নট সঙ্গে তিন ভাই, আইল দৈত্যের ঠাঞ্ডি, 

সতীরে বলিল রাজহঃলী ॥. 
শুনিয়! সথীর কথা, অন্তরে পাইল ব্যথা, 

. অস্থি হইল প্রভাবতী। 

কুমার মলিন হেতু, ব।ড়িল মকরকেতু, 
আর নাহিক দিব! রাঁতি ॥ 

এথা সব নটগণে, দৈত্াযরাজ সন্গিধানে, 

চরিয়! করেন নৃত্য কলা । 

প্রহ্যয় নটবর, গদ লান্ব সহোদর, 

প্রবেশ করিল নাট শাল। ॥ 

-ষত সব নটগণ, করি নান! যতন, 

| স্থুবেশ ধরিল বত্ত পণে। 

ধরি রূপ অন্গপাম, বেন অভিনব কাম, 

বেশ কশ্টাপ বরদানে। 

বেশ ঞ্জখি নট জনে, মন মোহে দৈত্যগণে, 

০. "আর না ভায় কার মনে, 
সদ নৃত্যের কথা. কহে সূড ফ্থাতথা, 
1 ক্ষপনেহ দেখে নটগপে ॥ 

ঁিবারে,রামার়ণ,.. করিলেন সম্বিধান, 
সুফল দৈত্োের সমাজে. 

দ্বিজ মাধব কয়, গু প্রভূ দরাময়, 
মন্ত্রণ। বিশেষে দৈত্য মজে ॥ 

পয়ার। 

দশরথ রাজাঁরূপে করিল প্রবেশ। 

কোৌশল্যা কেকয়ী আর স্ুমিত্রার বেশ ॥ 

সুর্য্যবংশ সার্বভৌম যেন দিবাকর । 
সমরে জিনিয় মিত্র কৈল পুরন্দর ॥ 

অনাবুষ্টি শুনি গেলা শনিশ্চরে মেল1। 

উপদ্রব শ্বুচাইল রেছিনী নিজ তারা ॥ 
কথোদিনে অপুত্রক রাজা যজ্ঞ কৈল । 

বিষু অংশে ছুই চরু তথাই পাইল ॥ 

চারি তাগ করিয়া! খাইল তিন রানী । 

চারি ভাগে অবতার কৈল চক্রপাণি ॥ 

কোৌশল্যার তনয় লইল! শ্রীরাম । 

সর্বগুণে সম্পূর্ণ অতি অন্ুপাম ॥ 

কেকক্নীর পুত্র হৈল ভরত স্থমতি ৷ 

লক্ষণ শতুদ্ন টহল স্থমিত্র। যুবতী ॥ 

চারি ভাই এক ভাব বিষু, অবতার । 

শ্রীরাম লক্ষণ ভরত শত্রত্ঘ আর ॥ 

বিশ্বামিত্র সঙ্গে রাম গিয়! যজ্ঞস্থানে। 

বজ্ঞরক্ষা রণে মারি নিশাচরগণে ॥ 

বকাস্থর বধি রাম বজ্জ রাখিল। 

জনক থরে হর-ধন্থক ভার্গল ॥ 

উন্মিলা সীতা আর কন্ঠ শ্রতকীর্তি । 

চারি ভাই বিবাঁহিল চারি যুবতী ॥ 
দেশের যাইতে পথে পরগুয়াম দেখি ।. 
একুশ বার ক্ষত্রি ষেই মারিপ একাকী ॥ 

তাহারে জিনিয়! গেল অযোধ্যা নগরী ॥ 

রামে রাজ্য দিতে রাম অভিঘেক কমি ॥ 
অভিষেক করি রামে রাজ! দশরখে। 

ভাথ দেখি ফেকদী পড়িল আখে বাধে॥ 



শ্যা, 4. 
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১২ হকির 

€ককন্মীবচনে রাজ্য না দিল রামেরে | | , বিরহে আকুল ছুঁহে করিলা করুণা । রর 
 লক্ষমণ-জানকী সঙ্গে চলিলা বনেরে ॥ 
“বন্ধ পরিধান রাঁদ শিরে জটাভাঁর | 

ধন্জক বাণ হাতে রাম তপস্বী আঁকার ॥ 

গুহক চগ্ডালের পূর্ব মিতালি ম্মরিয়া। 
দগডক অরণ্যে তিনে রহিলেন গিয়! | 

এথা দশরথ বনে পুত্র পাঠাইল। 
কেকয়ী বচনে রাজা শরীর তেজিল ॥ 

_ প্লামেরে পাঠাল্য বনে রাজার মরণ। 
ভরত বলিল মায়ে বিরূপ বচন ॥ 

বণে গিয়া রামেরে দেখিল সকরুণে। 

ক্রন্দন করিল রামের ধরিয়া চরণে ॥ 

বাপের মরণ-কথা রামেরে কহিল । 

গুনিয়া বিষাদে ছ্ঁহে ভূমেতে পড়িল । 

স্স্থ হয়্যা রামচন্দ্র ক্ষত্রিয় বিধানে । 

নদীর তীরেতে করিল! পিওদানে ॥ 

ভরতে বলিলা তুমি যাহ নিজ ঘরে। 

রাজা হঙ্্যা পালন তুমি করহ প্রজারে॥ 

রামের বচন শুনি ভরত স্থমতি | 

দেশেরে যাইতে রামে করিল মিনতি ॥ 

না গেল! দেশেরে রাম ভরম্ক চলিলা। 

বামের পাক শিরে ধরি পুষ্পমালা 
 এথা রাম লক্ষণ আর সীতা! ত রূপসী । 
দওক অরণ্যে ভ্রমে হইয়া তপন্থী। 
হু্পণথার নাক কা লক্ষ্মণ কাটিল। 
খরদূষণ চৌনদহাঁজার রাক্ষসে মারিল ॥ 
মারীচ রাক্ষম আসি বুলে মৃগবেশে। 
সীতারে হুরিয়! রাবপ য়্যা গেল দেশে ॥ 

তপন্থীর বেশে রাবণ দণ্ডকে আসিয়া । 

'চলিল রাবণ দেশে সীতারে লইয়! ॥ 

মারিচ মারিয়া রাম লক্ষ্মণ সংহতি | 

আশ্রমে না দেখে আলি সীতা তু যুবতী ॥ 

ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে হই উন্মন! ॥ 
লতা ভ্রম নানা স্থান নান! গিরি ঠাঞ্চি। 

কোথাও স্থন্দরী সীতা দেখিতে না পাই ॥ 

আকাশে পুছেন রাম হয়া অচেতন। ্ 

চলিতে না দেখে পথ সদাই ক্রন্দন ॥ 

কোথা গেলে পাব সীতা কোথায় মিলিব । 

সীতা পীতা বলে রাম কিবুদ্ধি করিব॥ 

বথা তথ! সীতা চাহি তথাই বিলাপ । 
লক্ষণ না পারে রামে ঘুচাইতে সস্তাপ ॥ 

হেন মতে ছুই ভাই দগ্ডক ভ্রমণে । 

দেখিলা জটাই পক্ষরাজ সেই বনে । 

সীভারে লইয়! রাবণ যাইতে পথ-মাঝে। 

সীতা রহাইবারে পক্ষ তার সনে ফুঝে ॥ 
রাবণের সনে পক্ষ কৈল মহারণ। 

| বৃদ্ধ পক্ষ হেন নাহি মারিল রান্বণ ॥ 

| পক্ষরাজ জিনিয়া রাবণ মহারাজে। 

সীতাঁকে থুইল লয়্যা অশোক্ষিকর ম'ঝে ॥ 
শ্বাস মাত্র আছে পক্ষ পড়ি রহে তথা। 

ৰিরহে আকুল রাম ভ্রমি বুলি তথা ॥ 

সীতার উদ্দেশ কথা রাঁমেরে কহিয়। 

স্বর্গেরে চলিল পক্ষ শরীর তেজিয় ॥ 

জটাইর প্রেত কর্ম করি রঘৃপতি। 
সীতার উদ্দেশ পায়্য! হৈল সুস্থমতি ॥ 
বনে বনে চলিল লঙ্কায় উর্ধসুরখদী। 
কথোদুরে খধামূক গিরি উষ্ণ দেখি ॥ 

পর্বতে উঠিল! রাম লক্ষণ ধীরে ধীরে । 
ভাই দেখিল! হনুমান মহারীয়ে ॥ 
শ্রীরাম দেখিয়া বীর আনিল নিলয়। 

দুত্রীবেরে জানহিল রামের পরিচর ॥ 
বালি স্ুপ্রীব ছুই বানরের রাজা। 
কিকিন্্যার বৈসেন পালন করে প্রজা ॥ 



জক্চ-মঙ্গল। 

ক্গ্রীবের নারী রূপে পরম রূপসী । 
ভাই খেনারিয়া বালী আপনি পরশি ॥ 
বালিভড়ে স্গ্রীর পঞ্চ বানব নঙ্গে। 

পলাঁইয়! থাকে সেই খধ্যমুক-শৃঙ্গে ॥ 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ তথা সীতা হারাইয়া। 

মনোছঃখে রহে ছুঁহে মিতালি করিয়া ॥ 

গরীবেরে আজ্ঞা করিল! রঘুবীর। 
বালি মারি রাজ্যে তোমা করাইমু স্থির ॥ 

স্গ্রীব প্রতিজ্ঞা করে সীতার উদ্ধার। 

তথাই রহিল! রাম সীতা অন্ুসার ॥ 

সপ্ততাঁল ভেদি রাম মারিল! বালীরে । 

সুগ্রীব স্থাপিয়া ষশ রাখিলা সংসারে ॥ 

বরিষ প্রভাতে রাম সীতার কারণ। 

চতুর্দিগে স্তুগ্রীব পাঠায় কপিগণ ॥ 

সমুদ্রের কুলে গেল! অঙগদ য্বরাজ। 

লঙ্কাদিগে পাঠাইল সিদ্ধ হেতু কাজ ॥ 
হনৃমানে আজ্ঞ! কৈলা সিন্ধু লজ্বিবারে । 

হন্মান উঠে গিয়া পর্বত শিখরে ॥ 

মহাবিল পরাক্রম পবননন্দন । 

লাফে ডিঙ্গাইল সিন্ধু শতেক যোজন ॥ 

লঙ্কাপুরী 'প্রবেশিয়! সীতা সম্ভাষিল। 

অশোক কানন বীর সকলি ভাঙ্গিল। 

রাবণ পাঠার দূত তাহা ত মারিল। 

ক্রোধেতে রাবণ তার লেজে অগ্ঠি দিল ॥ 

লাফে লাফে লঙ্কাপুরী সব পোড়াইয়া। 
হুনুষান আইল পুন সমুদ্র তরিয়া ॥ 

সকল কঠিল গিয়া রামের গোচর। 

যেমতে দেখিল সীতা লঙ্কার ভিতর ॥ 

দারিল রাক্ষল যত অক্ষর মহাবল। 
লঙ্কা! পোড়াইয়! রাক্ষস মান্সিল বিস্তর ॥ 

তঞ্জন গর্জনে যত রাঁবণ বলিল । 
বকল কহিয়! লীতাঁর মি রামে দিল ॥ 

মণি পায়্যা রঘুনাথ হইলা হুতাশ। 
অঙ্গে বুলাইয়! মণি ছাঁড়িলা'নিশ্বাঁস ॥ 
সীতার বর্তা পায়্য 1ম হৈল! হরধিত : 

হনুর বিক্রম দেখি বানর বিস্মিত ॥ 

নানা ফল মূলে হনুমানের পুজা টকল। 

৷ হরিষ বার্তা পাইনা স্ুগ্রীব নাচিতে লাগিল ॥: 

৷ হেন কালে বিভীষণ রাবণ-সহোদর । 

ৰ ভাইরে বুঝায় ধর্ম সুশ উত্তর ॥ 

র না শুনি তার বৌল টৈল অপমান । 

ূ বিভীষণ আইল তবে শ্রীরামের স্থান 1 

র রামত্তক্ত বিভীষণ ধর্মশীল মন । 

রামের চরণে গিমা পশিল শরণ ॥ 

নান দেশের বানর করিয়া একত্তরে । 

লঙ্কা জিনিতে জান সমুদ্রের তীরে ॥ 

নল নীল অঙদ স্থষেণ জান্বুবান। 

মহেন্দ্র দ্বিবিদ আর বীর হনুমান্ ॥ 

৷ কুনুদ প্রমাধী দধিমুখ সেনাপতি । 

ৰ 
ৰ 
৷ 
ৃ 

হরিষে জয় জয় করে সর্ব বানরগণ। 

বানরের কোলাহলে কাপিল রাবণ ! 

দেখিয়! বানয়গণে উচ।টন মন । 

আপনি আইল রাজ! করিবারে রণ ॥ 

৷ সন্ধান পাইয়! গিয়! বানর কটক হানে । 

| কুপিলেন রামচন্দ্র দোঁথয়! রাবণে ॥ 

অর্ধচন্দ্র বাণে রাবণের দশমুণ্ড কাটি। 

ত্রাস পায়্যা পলার রাবণ নাহি দেখে বাটা ॥ 

নিদ্রা হৈতে চিয়াইয়। পাঠায় কুস্তকর্ণে। 
কুম্তকর্ণে চলে যেন গজেন্দ্র গমনে ॥ 

রপস্থলে আসি কুস্তকর্ণ মহাবল। 
গরাসে গরাসে গিলে বানদ্ধ সকল ॥ 

নথে বিদারিয়া কেহো হেলার মারিল। 

ূ | অসংখ্য বানর আইল স্তুগ্রীৰ সংহতি £ 

| কেহ সুটুকির ঘায়ে প্রাণ হারাইল ॥. | 



শুর্গকল বানরগণ ভয়ে পলাইল। 
 স্থজ্্ীব বানররাঁজ তবে যুদ্ধ কৈল ॥ 

. কুস্তকর্ণ সুগ্রীবের গলা চাপি ধরে) 
সংগ্রাম জিনিয়। ব'র অভ্যন্তরে লড়ে ॥ 

কুস্তকর্ণের কোলে সুঞ্ীব চৈত 

কুম্তকর্ণের নাককাণ কামড়ে ছিড়িয়া ॥ 

মহাঁবেগে আইল স্থগ্গীব আপন কটকে। 

কুম্তকর্ণের রক্ত বয়ে পড়ে নাকে মুখে ॥ 

লেউটিয়া কুম্তকর্ণ আইল আরবার। 

দস্তে বাইয়া বানর করে ত সংহার ॥ 

পলাইল বানর সব এড়িয়! শ্রাম। 

ধনুক মায় রাম করিলা সংগ্রাম ॥ 

ছুই হাথ ছুই পা কাটিল একে একে । 

ব্রন্ম অস্ত্রে কুম্তকর্পের কাটিল! মস্তকে ॥ 

তবেত রাবণ আইল হয়্যা ক্রোধমন। 

শঞ্জিণেলে লক্ষণের সংশয় জীবন ॥ 

লক্ষ্মণ রাখি দিয়া র!ম বিদ্ধিল! র্রবণ । 

রামের বাণে ঢাকিলেক রবির কিরণ 

লগ্্পণ নিজ্জীব দেখি রাম মহাবীর । 

বিষাদে লোটান ভূমি ভইয়৷ অস্থির ॥ 

স্বযেণ-বচন শুনি বার হনুমান্। 

গন্ধমাঁদনেরে বীর করিল পয়াণ॥ 

গন্ধকংলী কুস্তিরিণী তথাই মারির!। 
তিন কোটি গন্ববর্ব মারে যুদ্ধ করয়] ॥ 

পর্বত মেতে আনি দিলেন জুষেণে। 

বিশলাকরণী দিয়া জীমাইলা লক্ষণে ॥ 

জয় জয় শব কৈপল বানর কটকে। 

দেবগণ আশীর্বাদ করেন কৌতুকে ॥ 
যজ্ঞ করে ইন্দ্রজিত লঙ্কার ভিতর । 

ইন্দ্রজিত মারিয়া তুষ্ট কৈল পুরন্দর ॥ 
পড়িল সকল সেনা সকল কোর । 

পলাইয়া ঘরে আইল রাজা লক্ষেশ্বর ॥ 

হয পাইয়!। 

ূ 
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২: হিলগ্ু্। এআর এ 

ক্রোধেতে রাবণ যুদ্ধ কুরিল বিস্তর ॥ 

দেখিয়। বিস্মিত হেল রাম ধন্ুদ্ধর ॥ 

ব্রহ্ম অস্ত্র এড়ি রাম বিল রাবণ । 

পরম সানন্দে জয় জয় ভ্রিভুবন ॥ 

রাবণ বধিয়া বিভীষণে রাজ্য দিল। 

অশোককানন হৈতে সীতারে আনিল॥ 

অগিনি পরীক্ষা করি,সীত! শুদ্ধ হৈল1। 

দেবগণ আসি রামে স্তবন করিলা ॥ 

রামের বচনে তবে দেব পুরন্দর | 

অমুতবুষ্ট্যে জীআাইল। সকল বানর ॥ 

রাবণ মারিয়া! রাম সীতা! উদ্ধারিল!। | 

পুস্পক রথে চড়ি রাম নিজ রাজ্যে আইল। ॥ 

অযোধ্া]। আইসে রাম ভরত শুনিয়া। 

পাছক। মাথায় করি প্রজাগণ লয়্যা ॥ 

শ্রামে করেন ভরত পিতৃ ব্যবহার। 
দেশেরে আনিয়া দল রাজ্য অধিকার ॥ 
রামচন্দ্র র'জা হৈল মযোধ্য! নগরে । 
জরা-মৃত্যু রোগ শোক নাহিক গ্রজারে ॥ 
লব কুশ হই পুত্র সীত! প্রপবিল। | 
লোক-অপণানে রাম সীতা নির্ব্বাসিল ॥ ্  
শত্রপ্ন মারিশ লবণ মহানুরে । 

পুনরপি পরীক্ষা দিতে আনিল সীতারে ॥ 

তবে সীতা প্রবেশিল! পাতাল ভিতর । 

স'ত।শোকে রঘুনাথ হইল! জর্জর ॥ 
কথোদিনে যজ্ঞদান বিস্তর করিয়া । 

ত্বর্গেরে চলিল! লব-কুশে রাজ্য দিয়! ॥ 

আীরাঁম চরিত্র এই বিদিত.সভায়। 
যাহার শ্রবণে সব্ব পাপে মুক্ত হয় ॥ 

হেন রামায়ণ গীত নাচিল তথাতে। 

আর কিছু উত্তট শুন প্রবন্ধ রূচিতে ॥... 
সাত কাণ্ড রামায়ণ নাটিল নাটফে। 

নানারূপ নৃত্য দেখি রাজার কৌতুকে ॥ ॥ 



ক 

অজ ইনদমতী কথা গঙ্কা স্রধার ও 

জটজন নাচে তথ প্রবন্ধ আকা ॥ 

আস্গুর মোহিয়া তথা নাচে নটগণ। 

শ্রীক্মঙ্গল হিজ মারব র$ন। 

পয়ার। 

রম মতে তিন ভাই নটবর সঙ্গে । 

হংসী মিলিল তথা প্রভাবতী সঙ্গে । 

প্রন্থ্যক কুমার আনিল যেন রঙে । 

“অনেক প্রকারে আনিলাম শুনহ প্রসঙ্গে ॥ 

হুচীমুখী তাহে আনিল নটবেশে। 

শুনিয়া রাজার কন্তা পরম হরিষে। 

হুংসীরে কছিল কন্ঠ মিনতি বিস্তর। 
আমার হেখ। আন ঝাট কৃষ্ণের কোঙর ॥ 
শ্বরেতে আছিল যবে শুনিলাম নাম। 

'বিরহিনীর চিত্তে আর না সহে বিশ্রাম ॥ 

নিকটে আনিলে বদি শুন প্রাণসখি। 
কেমনে রহিবে প্রাণ তারে নাহি দেখি ॥ 
বাট করি সথি তারে আন এথাকারে। 
ভোমার প্রসাদে প্রাণ রক শরীরে ॥ 
এতেক মিনতি তার শুনি রাজহংসী | 
্ায় কহিল গিয়া নটস্থানে আদি ॥ 
শ্রভাবতী আরতি শুনিয়া কৃঝঃহ্ৃত। 
'মনোভব বৈভব মানিল অদভুত॥ 

.এতেক্ক ভাঁবিয়। বীর হংপী ঠাঞ্ি কহে। | 

এফেমনে যাইব তথ! বলহ উপায়ে ॥ 

(েষের অগম্য পুরী ধরে তার বাপ। 

"বনী প্রকট বড় দৈত্যের প্রতাপ ॥ 

নিয় তাহার কথা রাজহংসী বৈল। 

[জাগার নিদান তুমি মায়া পাতি চল।॥ 

িরের রূপ ধরি কুহুমে চড়িয়া। 
কাস সঙ্গে চল তুমি যোগান ধরিয়া॥ 

রগ 
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পপ 

টি 

হেনকালে সন্ধ্যার সম্ভোগ দিবাকর। 

নিজ তেজ ছাড়িয়া চলিলা অভ্যন্তর & 
ক্রমে ক্রমে তিমির ব্যাপিত চউদদগে। 

অবকাশে ফুটিল তারাগণ লগে ॥ 

হেনকালে প্রভাবতী সখীগণ লয়॥। 

অন্তঃপুরে আইল সভে পুজার সঙ্জ লয়যা 

পুম্প গন্ধে অলিকুল পা পছু ধাঁয়। 

ভৃঙ্গরূপে প্রহাম্ম তার পাছু রয়॥ 

প্রভাবতীস্থানে গিয়া রাঁজহংসী বলে। 

আজু হেথ। কুম।র আসিবে মায়াছলে ॥ 

স্থসাজ হইয়া তুমি খাক একচিত। 
প্রকারে রহাব যেন না হয় বিদিত ॥ 

তবে প্রভাবতী সব সধীগণ আনি । 

গুপতে কহিস তারে সকরুণ বাণী 

আজি এথ! আসিবেন দেবের কুমার । 

অন্তঃপুরে রাখ যেন ন! হয় প্রচার ॥ 

গন্ধর্ব বিবাহ যোগ্য যে হয় উচিত । 

দেবীপুজা-ছলে তাহ! কর উপনীত ॥ 

এতেক বচন তার শুনি সব্ীগণ। 

গন্ধ চন্দন যোগ্য আনে ততক্ষণ ॥ 

ফুলমধ্যে ভ্রমর আইল তথাকারে। 

সন্ধ্যাকালে সম্ভে গেল আপনার ঘরে ॥ 

সভে ঘরাঘরী গেল! একেলা কুমারে। 

নির্ধবন্ধ কন্তার কন্্ন পুরীর ভিতরে ॥ 

কখন আসিব এথা কখন দেখিব। 

কেমনে কুমারবর-চরণ সেবিব ॥ 

এত শুনি কুমারীর হৃদয়ের কথা। 

নিজরূপে কষ্চনুভ দাণ্ডাইল তথা ॥ 

কন্যার মনের তুঃখ বুঝিয়! অপার। 

কক্সিণীতনয় কৃষ্ণ জনক তাহার ॥ 

যছুকুলে উপনীত বলে মহাবীর । 

বহার দর্শনে দেবগণ নহে স্থির ॥ 



 'বজনাতের উপাখান। 

পুরুষ-রতন এই আইল পুণ্য ভাগ্যে। 
সাবধানে রাখিও তুমি আপনার যোগ্যে 1 

গুন্ধরর্ব বিবাহ কর স্থির হয়্যা মন। 

দুইজন বগিল! কাঞ্চন সিংহাসন ॥ 

স্থগন্ধি শীতল জলে স্নান আচরিত । 

বিচিত্র বসন পরি আঁনন্দত চিত। 

তবে রতুসিংহাসনে ছুহে ত বদিল। 

প্রহ্যক্ন-গলায় মাল্য প্রভাবতী দিল ॥ 

' আজি হৈতে তুমি মোর প্রাণের ঈশ্বর । 
তোমার পায়ে সমর্পিল নিজ কলেবর ॥ 

এত বলি ছঁহাকার হল একযেগ । 

_ নানারসের প্রসঙ্গে ভূজিল রতিভোগ | 

দিবসে নটের সনে থাকি নটবেশে। 

রজনীতে নিজরূপে কুমারীর পাশে ॥ 

নানা রঙ্গ রতিকলা ছু'হে বিদগধ। 

মন বুঝি মদনের বাড়িল সম্পদ ॥ 

এইরূপে কথোদিন তথাই বঞ্চিল। 

প্রভাবতী সম্ভোগ লক্ষণ ব্যক্ত হৈল ॥ 

এক দিন দুই ভগিনী মিলি গেল তথা। 

গুণবতী চন্দ্রপ্রভা অনাডের সুতা ॥ 

শুন শুন প্রভাবতী কি তোর চরিত্র। 

সদাই অলস তোর লোচন মুদিত ॥ 
নখরেখ কুচমাঝে সর্বাঙ্গ ঘৃর্ণিত। 

বিভা না হইতে গর্ভ হৈল অনুচিত | 
যথা যথা শয়ন আল অবিদিত। 

কহিবে অবশ্ত মেরে না করিহ ভীত ॥ 

শুনিয়া এসব কথা প্রভাবতী নারী । 

দুই ৬গিনীরে বলে করিয়া চাতুরী ॥ 

এক দিন পুরুষ আইল আচম্থিত। 

দেবতা জানির। তাব সেবে! নিন নিষ্ঠ 1 

তুষ্ট হয়্যা এক মন্ত্র কহিল আমারে । . 

যে দেব ম্মরণ কর আসবে সত্বরে & 

শুদ্ধ মন্ত্র দিয়া মোরে গেল! সুনিজন। 

পরীক্ষা করিতে লইলু মন্ত্রের স্মরণ ॥ 

৩১৩: 

বলেতে করিল মোরে মদন বিকারে ॥ 

তবে এক দেবতা আইল মোর ঘরে । 

তাহার যৌবন রূপ কাম অনুপাম। 

তাহ! দেখি দিনে দিনে বাড়ে মোর কাম ॥ 

দেবের সম্ভোগ পাইলুঁ বড় ভাগ্য পুণ্যে। 

যেজন তাহার নারী সেই বড় ধন্তে ॥ 

ূ তোমরা করহ যত তাহারে পাইতে । 

| গণনা গণিয়া গণক নিরূপিতে ॥ 

নিত্য কর দেব যজ্ঞ সথজন হিংসন | 

| 
হেন বুঝি দৈত্যরাত্জর নিকট মরণ ॥ 

এত বলি সেই ছুই ভগ্নী বুঝাইল। 

দেব পুত্র বরিবাঁরে এক যুক্তি হৈল॥ 

আমা ছুহাকারে তুমি মন্ত্র বল বিধি। 

যেই মন্ত্র হৈতে হয় মনোরথ-সিদ্ধি ॥ 

কালি কহিব তোমায় মন্ত্রের কাহিনী। 

এত বলি প'ঠাইল ছইত ভগিনী ॥ 

ৰ 

নিশিযোগে কামদেব আইলা তথায় 
ভগিনীর যত কথা কিল ত 5 

শুনিয়া প্রহ্যম্ বলে ভাস বলিয়াছ 

মন্ত্রলে ভগিনীর মন বুঝিয়াছ । 
আমি আনিব ছুই কুমার রতন । 

তবে সম্ব।দদিব সত্য তোমার বচন ॥ 

প্রভাতে প্রদ্যয় ভবে গেল নটস্থানে। 

দুই ভগ্নী আইল প্রভাবতীর ভবনে ॥ : 

৷ মন্ত্র উপদেশ করিতে ভগিনী রাখিল। 
নিশিযোগে তিন ভন্মী একত্র শুইল॥ 

প্রচ্যয় তবে গদ সাম্বেরে কহিল। 

| বজ্নাভ সুতা মোরে বলি পঠাইল 

ূ হংসীর সহিত গেল ভূঙ্গরূপ ধরি। 

অন্তঃপুরে কন্তার সহিত নান! ক্ষেলি করি £ .. 
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 ব্তবে সেই দুইভন্নী.ভাবি মনে মনে। 

_ স্গন্ধি প্রকাশ পাইল প্রভাবতী স্থানে ॥ 

_ তাহা দেখি প্রভাবতী পাতিল চাতুরী । 
পুজাবিধি উপনীতে মন্ত্র সোঙরি ॥ 
তাহা সভার মূর্তি দেখি তিন কুমার । 

তিল ভাই সমুখে গিক্লা রহিলা তাহার ॥ 

প্রহ্ান্স দাগ্ডাইল! প্রভাব তী-পাশে । 

আর ছুইভাই দুই কন্তার উপদেশে ॥ 

তিন ভাই পাইলেন তিন কন্যা যোগে । 

নিতি নিতি ভূজে তিনে আনন্দ সম্ভোগে॥ 
ওথা সুচীমুখী গেল ইন্জ্র রুষ্ণ স্থানে । 

কতভিল সকল কথা মিভিল যেনে ॥ 

হেন কালে কম্তপের ষচ্ঞ সাঙ্গ হেল। 

ইন্দ্র আদি দেবগণ তথাকারে গেল ॥ 

বজ্জনাভ দৈতারাজ আইল তথাকারে। 

মুনি নমস্কার করি বলিল ইন্দ্রেরে ॥ 

_ রাজ্য দিতে আমারে ত তখন বগিলে। 

সেদব কম্তপ যজ্জে দেবতা সকলে | 

শুনি আগে বলে দৈত্রাজ্য দেহ মোরে । 

আর স্থানে চল তুমি বলিল তোমারে ৷ 

ধন্ম তেজ পুরন্দর প্রজার পালক । 

কোন্ বলে ইন্দ্র তুমি দেবের চালক । 

এতেক বচন শুনি বলেন মহামুনি। 

শ্বর্ণরাজ্য-যুক্ত দৈত্য তোমা নাহি মানি ॥ 

যার যোগ্য যেই স্থান সেই তথ! থাকে'। 

দেব বহি কেহ নাহি থাকে দ্েবলোকে ॥ 

ধম্ম-রাজ্য পুরন্দর দেবের পালক । 

যজ্ঞধর্ম্মে খধি-রক্ষা কৃষ্ণের ভাবক ॥ 

স্মুথে রাজ্য তুজ গিয়! আপন নগরে । 

 এরতেক বল্গিয়া মুনি পাঠাইল অন্থুরে ॥ 

নি নমন্করি হ্বর্গে গেল! পুরন্দর। 
' ওধা তিন ভাই রহিল পুরের ভিতর ॥ 

শি শপাশপ 

লাশ ১ ১ প্পিস্পিত শত শিং 

০ পল এপাশ পাপন ৭ 

 কুষ-স্থানে গেলা ই 

ভদ্র নট সঙ্গে তিন কুমার রহিল। 
মোহিল নাটকরূপে দইত্য সকল 

। বরিষ! শরৎ দুই কালে গোডাইল। 

কনা ঘরে সুখ ভূজে কেহ না জানিল ॥ 

তিন কন্ত গর্ভ ধরে থাকি ?নজ ঘরে। 

সেহ কথ হংলী গিয়া! কহিল কৃঝ্েবে ॥ 

মুনি স্থানে অপমান পায়্যা দৈত্যপনি। 

ঘরে আসি ইন্দ্রসনে যুঝিতে করে মতি ॥ 

যুদ্ধ গজ্জা সনিয়া চিন্তিত পুরন্দর । 

ইন্দ দ্বারকা নগর ॥ 

. মুনিকথ। দৈত্যকথা কহিল কৃষেেরে | 

ৃ উপায় মাগিল নিজ রাজ্য রাখিবারে ॥ 

৷ ইন্দ্র কৃষ্ণ ধৃক্তি করি বলিলা হংসীরে । 

 আদেশিলা কৃষ্ণ বজপুরা ঘইিবারে ॥ 

| সত্বরে চলহ ভুমি বজনাভ পুরে । 

ূ প্রদ্যুঘ্ে কন গিয়া মারিতে অস্থরে ॥ 

তা সভার তিন স্ত্রী গর্ভ ধরিয়াছে। 

এখনি প্রসব হৈব দেব অবতারে ॥ 

 জন্মিবে যৌবন তেজ সর্ববিদ্যাযুত । 

, দেবতুগ্য হইবেক সেই তিন ম্থত॥ 

আমি আর ইন্দ্র যাব যুদ্ধ দেখিবারে । 

. ঝাট গিয়া কহ মামার সে তিন কুমারে ॥ 

সপ শী পপ 

কৃষ্ণের বচনে তথ! গেল সৃচীমুখী। 

। তিন কন্ত। সঙ্গে তিন কুমারেরে দেখি ॥ 

৷ কছিল তাহারে গিয়া যুদ্ধ করিবারে। 

(তি 5ন জনে বেড়ি মার হুরম্ত অন্থরে ॥ 

ূ ইন্দ্র কৃষ্ণ বরে তবে পে তিন কুমারী । 

ূ তিন পুত্র প্রসবিল মাসেক গর্ভ ধরি ॥ 

জন্মিলে ষোভশ্ত হৈল সেই তিন বীর |. 

সর্ধবিদ্যা-বিশারদ অক্ষয় শরীর ॥ 

| চন্ত্রপ্রভা গুণবস্ত হংসকেতু নাম। 

কন্দর্প সমান তন্গ রূপ অন্থপাম ॥: 



ইন্দ্র জিনিবাঁরে সাজে দৈত্যের ঈশ্বব | 
চতুরঙ্গ দল স।জে সইন্ঠ সাগর ॥ 
হক্তী ঘোড়া রথ রথী পদাতিকগণ । 
বৎসর শতেকে তাহ! কে করে গণন ॥ 

হেনকালে কন্ঠার রক্ষক দ্বারিগণ । 

গ্রভাবতীর দেখিলেক বিচলিত মন ॥ 

ধায়্য। গিয়া কহে ব্রজনাভ বরাবরি । 

শুনিলু যে প্রভাবতী ছুষ্ট কর্ম করি। 

মহালজ্জ| পাইল টৈত্য বলে মার মার । 

অস্ত্র লয়] সর্বসেন। বেড়ে চারিধার ॥ 

তালজজ্ঘ নাঁমে দৈতা বলে ডাক দিয়! । 

সত্বরে আনহ তিন কুযার ধরিয়া ॥ 

ধরিতে না! পার ধদি মারিহ পরাণে। 

সব্বসেন সাম্তাইল কন্তার ভবনে | 

তালজজ্ৰ বীর সর্বনেনা সঙ্গে করি । 

সত্বরে বেড়িল গিম্ন! কন্তার নিজপুরাী ॥ 

তাহ! দেখি কন্তাসব কাপে থরথরি। 

ধন্গকে টহ্কার শুনি সেই তিন নারী ॥ 

মচ্ছ। হয়্যা তিন জন যায় গড়াগড়ি । 

ক্ষণেকে চৈতন্য পাইল সেই তিন নারী ॥ 

সুচ্ছ্ণ ভঙ্গ হয়্যা কন্া পাইল সম্থিত। 

হংসীরে পাঠায় তিন কুমারের ভিত ॥ 

তবে নট-মাকঝে হংসী আসিয়া সত্বরে । 

আনিল প্রহ্যন্ গদ সন্ঘ তিনবীরে। 

অন্তঃপুরে আইল তবে সেই তিন বীর । 

আশ্বাসিয়! তিন কন্তা করাইল স্থির ॥ 

ঘরে বাহির না হইও কোন জনা। 

হাথে অস্ত্রে কাটিমু দৈত্যের যত সেনা ॥ 

হাথে খডগ তিন বীর যুঝে নানা ছন্দ। 
কেহ পড়ে কেহ রড়ে কেহ করে ঘন্দ॥ 

ছয় জনের বিক্রম দেখি সেনা দিল ভঙ্গ । 

যুঝিবারে আইল আপনি লোহজজ্য ? 
টিিউিউসিসিিিনি সি ২৮ 

শশা তত শা তা শপ? ৮4 পশতত শাটার শতীি তি তা পাাস্াশাপিশীোশিস্পীশীািটিটিিটািশাীিশাীশীশী 

রথে চড়ি ছয়জনে বাণে-আচ্ছাদদিল। 

অস্ত্র লা কামদেব সকল কাটিল ॥ 

যত অস্ত্র ফেলে দৈত্য কামের উপরে ॥ 

বাণে কাটি কামদেব খণ্ড খণ্ড করে? 

অনেক সংগ্রাম হেল অতি ভয়ঙ্কর । 

রথ রথী ঘোড়া হাথী পড়িল বিস্তর ॥. 

হাথাহাথি মুখামুখি চরণে চরণ। 

মুকুটামুকটি বুকে মারামারি রণ ॥. 

ছন্দে বিছন্দে যুঝে অন্থর মহাবলী। . 

কেহ কাহ জিতে নারে পাড়ে গালাগালি 

কোপেতে প্রছ্যকস তারে মারিল চাপড় । 

' সেই ঘাএ লোহজজ্ব হইল কাতর ॥ 
 যুক্তবৃষ্টি ভূমিকম্প কীপিল ধরণী । 

০ শত ০০ পা পপি 

দৈত্যের মাথায় পড়ে গৃধিনী শকুনি ॥ 

অমঙ্গল দেখি দৈত্য কিছু লা শুন্লি?, 
মহাকোঁপে কন্ঠার পুরে প্রবেশিল ॥ 

ওথা সুচীমুখী বলে কৃষ্ণ বিদ্যমানে। 

| লোহজজ্ঞে প্রহ্যক্স মারিল যেমনে ॥. 

তবে বজনাভ যুদ্ধে' আপনি কৈল মন% 

তথাকারে খাট তুধি করহু গমন ॥ 

শুনিয়া গরুড়পিঠে ঢড়িয়] শ্রীহ্রি। 

দেবগণ সঙ্গে করি গেল। বজপুরী ॥ 

বজ্জপুরী গেল সভে রথে ভরকরি। 

যুদ্ধ দেখিবারে দেব রহে সারিসারি ॥ 

জয়ন্ত ইন্দ্রের স্থত পরম ব্রহ্পে। 

তিন জনের সহায় করি পাঠাল্য তথনে ? 

দেব দ্বিজ স্থজনের তপো! হিংসা কৈল। 
তেকাঁরণে দৈত্যরাজের তেজঃক্ষীণ হৈল 

তেঞ্ি বজপুরী যাইতে সাহস সভাকার )' 

জয়ন্ত প্রৰল রথে গেল তথাঁকাঁর ॥ 
বত যত বাণ এড়ে দত্য-সেনাগণ | 

তাহার দ্বিগুণ বাণ এঠে তিনজন ৪ 
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শত রি রং ্ 

সক্ষে.নদী বহে তথা নাহি স্থলকুল। . 

দেখিয়া পাইল ত্রাস দৈত্য-সেনাকুল 
তাহা দেখি দৈত্যসেনা রণে নহে স্থির । 

লর্বসেন। মারি বাহির হৈল তিন বীর ॥ 

ছাহি! দেখি দৈত্যের ঘত যুদ্ধ সেনাপতি । 

বুঝিবারে যায় সভে করিয়! যুগতি। 
এক চাঁপে ঘায় সভে ধরিতে তিনজন । 

রথ রথী তুরজের নাহিক গণন ॥ 
অন্তর বৃষ্টি করে তিনে দৃঢ় শরচয় 
"অতি উ্বাকাঁলে যেন রবির উদয় ॥ 

বাণ জুড়ি কাটিল সকল সেনাপতি । 
রখ সব এডি ষত পলায় সারথি ॥ 

ঘোড়া এড়ি রাছুত পলার় পার পায়। 
মাতঙ্গ পড়িল ভূমি মাহুত লোটার় ॥ 

পাছু নাহি চাহে কেহ পলায় বড়ারড়ি। 
কেহ কান্দে কেহ ভূমি যাস গড়াগড়ি ॥ 
নিন্রের স্বন্ধ-রক্তে পৃথিবী ভাসিল। 
সেইত হুর্গমে কেহ ভুবিয়া মিল ॥ 
রাপ মায়ে ডাকে কেহ বলে আই-ভাই। 
কিনবীর দেখি আর দেখিতে ন! পাই ॥ 

গ্লেন মতে রণে ভঙ্গ দিল সেনাপতি । 

ঈজ্জনাভ অনাভ হঁহার পলায় সারথি ॥ 
মনাভের সঙ্গে যুদ্ধ কৈল সাম্ববীরে। 
হজ সঙ্গে গদবীর যুঝেত সমরে ॥ 

চষে স্ণবস্ত সঙ্গে ছুম্মু্থ বসন্ত । 

দীর্ঘদস্ত সঙ্গে যুঝে বীর জয়ন্ত ॥ 
নি অস্ত্র এড়ে অনাভ মহাবীর । 

ৃ ফল বাগ কাটি সাথ করিল অস্থির ॥ 
টসান্ডের ধনুক সাব কাটে একবাণে। 
জার বাপে বাণ কাটি পাড়িল সন্ধানে ॥ 

কর্ণ গুরির! বাণ সাম্বেরে মারি ॥ 

০০ 

সস 

বাণ খায়্যা সাম্ববীর আপনা পাসন্ে | 
স্থির হয়্য! মহাবীর মহাবুদ্ধ করে ॥ 
এক বাঁণে ধনু কাটি আর বাণ এড়ি। 

সারথি পড়িল রথ যায় গড়াগড়ি ॥ 

আর বাণে অনাভের মস্তক কাটিল। 

হরিষে দেবতাগণ জয়শব্দ কৈল॥ 

পড়িল অনাভ বীর দেবতা আনন্দ । 
দীর্ঘদক্তে ধরিল করিয়া প্রবন্ধ ॥ 

দীর্ঘদত্তে জয়ন্ত মাঁরিল যুদ্ধ স্থানে ৷. 

ছুম্মুখের বাণ কাটে অব্যর্থ সন্ধানে ॥ 

পড়িল যে আর বীর দেবের ছুর্জয়। 

নানা অস্ত্রে অন্থরের করে বংশক্ষয়॥ 

ভাই মৈল অমাত্য মৈল পড়িল সেনাপতি । 

যুঝিবাপ্ণে আইল বীর হহয়! বিরথী ॥ 

1 অন্তরে বাড়িল দুঃখ শোক নিরন্তর । 

কোপে দৈত্যরাজ যুঝে বড়ই তৎপর ॥ 
শত শত বাণ এড়ে কামের উপরে । 

কথো বাণ ব্যর্থ যায় কথো কাটে বীরে ॥ 

দশ বাণ কাটে বীর আকর্ণ পুরিয়। 

দশ গোটা সর্প যেন আইসে ধাইয়! ॥ 
কুড়ি বাণে কাম তাহ! করে খন খান । 

তাহ। দেহি দৈত্য এক্ডে আর কুড়ি বাণ ॥ 

বিলম্বে প্রত্যয় দৈত্যের কাটে ধনু। 

কোপে জলি দৈত্যরাজ আখি করে হুন্ ॥ 

যত ধনু লয় দৈতা সকল কাটিল। 

কোপে শেলপ।ট তুলি কামেরে এড়িল॥ 
লাফ দিয়! শেল পাট ধরিল মদন । 

| তাহ! দেখি সাধু সাধু বলে দেবগণ ॥ 
তবে দৈত্য দিব্য জন্ত্রে পূরিল সন্ধান। 
সেই সব অস্ত্র কাম করে খান খান ॥ 
অগ্নি অস্ত্র ব্রণ অস্ত্র বায়ু মাতঙ্গ । 

রঙ্গ অক্সর এড়ে ঘত ধরে নানা রঙ্গ ॥ 



সর্ব অস্ত্র ক্ষয় হৈল চিন্তিত অন্থুর | 
টোন শূন্য দেখি ভয় পাইল প্রচুর ॥ 
মায়ার প্রবন্ধে দৈত্য মায়াত পাতিল। 

রথ খান এড়ি তবে আকাশে উঠিল ॥ 

মায়াতে লুকায়্যা বীর করে শরবৃষ্টি। 

চক্র হুর্য্য লুকাইল নাহি চলে দৃষ্টি 
প্রহায়ের রথ ঘোড়া করে খান খান। 

ভূমি দাণ্ডাইয় বীর মদন প্রধান ॥ 

দৈত্য-মায়াঁ রণ দেখি নিজ মায় ধরে। 

প্রসন্ন করিল দিগ ককের কুমারে ॥ 

আকাশ নেহালে বীর উভ মাথা করি ॥ 

আশ্বাস করেন ওথ! পুরন্দর হরি । 

সেই ত আশ্বাসে বল বাড়িল বিস্তর 
সম্ত্রমে উঠিয়া! লৈল ছুই হাথে শর । 

উদ্ধমুখে দেবতার চরণ বন্দিয়া ॥ 

দিব্য মন্ত্র উপদেশে অর্দচন্্র পায্যা ॥ 

হৃহ্ঙ্কার দিয়া বাণ এভিল অস্থুরে | 

কাটিয়া ফেলিল মাথ! পড়িল সমরে ॥ 

বজ্বনাভ পড়িল দেখিয়া দৈত্যগণে। 
পাতালে প্রবেশে কেহ প্রবেশিল বনে ॥ 

হুন্দুভি-শবদে বাদ্য পুষ্পবৃষ্টি হৈল। 
বজনাভের নারীগণ রণস্থলে আইল ॥ 

সর্ধলোক আনন্দিত হৃষ্ট পুরন্দর। 

ঘবিজ মাধব কহে কষ্েের কিন্কর । 

| সুহই বাঁগ। 

সেই দৈত্য-নারীগণ, 
লোটাইয়! করেন ক্রন্দন। 
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ভূমি পড়ি ঘনে ঘন + | করে দত্ত কড়মড়ি, 

করাঘাত অতিশয়, হদয় জর্জর হয 
নয়ন-কাজল ভাসে লোহে॥ র্ 

অধরের ঘুচিল রাগ, কমলিনী নারীভাগ, | 
অতিশয় মনে পাইল ব্যথা । 

শীত্রপন গমনে, আইল পতি-দরশনে 
রণভূমি পাইল গিয়া মাথা! ॥ | 

করি বহু বিলাপ, হৃদয়ে বাড়িল তাপ, 
সংহতি ধাইল পুরনারী। 4 

ঘন ঘন ছাড়ে শ্বাস, না সম্বরে কেশ বাস 
ধায়্যা রণভূমি অন্গসারি ॥. 

করাঘাত শিরে হানি, কান্দিতে কান্দিতে রাঃ 
সত্বরে পাইল রণস্থান। এ 

নিরথিক্! প্রাণনাথ. শোকে হয় অগা 
কাতর হইল হরে জ্ঞান॥ ১ 

কোঁথ! দেখে কবন্ধ, কোথা নাঁচে মহানন 
ভবানী শিবানী যোগিনী। 

জীবনের এড়ি আশ. তাহা দেখি পড়ে হাগ; 
শোকাতুর রাজার রমণী ॥ 

কহনে নাঁষায় কথা, যতেক পড়িল নাথ? 
গড়াগড়ি যায় ভূমিতলে। 

মাথ! ধরি মুখ চাহে, পড়িল ৪৮৪ কারে, 
রক্তে কাদা দেখি রণস্থলে ॥ 

কোঁথাহ রুধির পায়্যা, শৃগালী বেড়ার ধাক্গাঃ 
দশনে ধরিয়! টানে মুণ্ড।. 

কেহ টানে করে ছন্ব। ধরিয়া দীঘল বন 
কেহ লয় যায়-হস্তীশৃণ্ড 

চৌদিগে ঘুিয়া-বেড়ি 
মৃত-মাংস ভক্ষণের আশে । 

আলুআইয়! কেশপাশ, কেহ না স্বরে বাস, | মৃত দৈত্যগণ-কাছে, শকুনি বেড়িয়াস্খা 

মুণ্ডে মারি ভাঙ্গিল ক্ষণ 
সি ন্ 

_ ধেন রবির কিরণ, | করিয়া কিছ্কিণী নাদ, * 
বন্ধ যেন আছে দৈত্য-পাঁশে ॥ 

গাদী শনি 
ইহ বুলে বরমীংস 

খাক্যা।ঠ 



খাদ খণ্ড করি মুখে, . চিল বুলে মহাস্খে, 

ৃ 'অস্তরীক্ষে ফিরে পাক দিয়া ॥ 

কোথা থাকি কাক পাধী, মড়ার নিকটে থাঁকি 

* ছুই চক্ষু করয়ে বাহির । 
ক! ক! শব্ধ করি, রূধিরে উদর ভরি, 

পরম সস্তোষে খান নীর ॥ 

বেড়ে চণ্ডী শশিযুখখী, ভ্রমস্তি রধির ভক্, 

ডাকিলী যোগিনী সৰ রঙ্গে । 

সুণ্ঘালা গলে পরি, হইয়া যে দিগন্থরী, 

রণচণ্তী নাচে দানা সঙ্গে । 

গণ্ড খণ্ড মাংস লয়্যা, বমিল পণার দিয়া, 

| বিকিকিনি করে হাঁস্যরসে | 

ঝড়াগড়ি করি ধায়, রাক্ষসী কাড়িয়া খাস? 

.... প্রেত. পিশাচগণ হাসে ॥ 

পড়িল অন্থুর যত, গৃহিনী পড়িল তত, 
.. গ্ুক্ত মাংস খায় লন্ভাকার। 

চিহ্ন নাহি কোনে। দেহে. কেবল দসস্থি রছে, 

পরিচয় ন পাই তাহার ॥ 

নাঁছি দেখি প্রাণনাথ, কান্দে শিরে দিয়ে হাথ 

তবে সভে করেন কোলাহল । 

করি বড় উচ্চত্বরে, পতি দেখিবার তরে, 

... মানীগণ হইয়া ব্যাকুল ॥ 
লোটাইকা পতিপাঁয়। কীদে বাণী উরায়, 

ঘন ঘন নিরখে বন্ন। 

শেংকেতে ব্যাকুল হয্যা, হূঢ় আলিজন দিয়া, 

মুখে সুখে করন! মিলল 

ঠা গিস দৈরগতি,  ভূঘিতলে নরপতি, 

পরি এ এ ম্থগ শব্যাদ। | 

সপ তত ০... শঙ্কু 2 

১৪৯ কির সুখ ভার ॥ 

| পুন তার মুখ চাই, 

এত বলি সম্তাপে, 

জভিনব পূর্ণচক্র, 

এ খণ্ড কলেবনর, 

হৃদয় ব্যাকুল হই, : 
কান্দে রাণী করুণ! করিয়া । 

স্বামী দেখি বলে ধনি, কোথায় চলিলে তুমি, 
আমাসভে নির্দিয় হইয়া! £ 

প্রভু ছে তোমার 'প্রতাপে, দেবতা অন্থরকাপে 

সেই আমি আইল এত দূর। 
আপন বিক্রম বলে, ন1 কর তাহার ফলে, 

বিধি বড় হইল নিষ্ঠুর ॥ 
উত্তর ন! দেহ কেনি, দেখিগা.নিজরমণী, 

এ তোমার নহে ব্যবহার । 

অনাভ তোমার ভাই, সেই মল এই ঠাই, 

দেখ হের বিষম সংসার ॥ 

করে নারী অন্কতাপে, 

নোহে তিতিল সর্ব্ব দেহে। 

শব করি বনুতর, ঘন কান্দে উচ্চন্বর, 

* অস্তরীক্ষে কৃষ্ণ ইন্দ্র চাহে ॥ 
মল বঞ্জনাভা নুর, তুই হৈ দেবপুর, 

রুষ্ণ ইন্দ্র করেন অন্থমান। 

দেখিবারে বঙ্্রপুরী, এক যানে হছে ফিরি, 

সকল দ্রেবত। পাছু জান ॥ 

নারী সব সন্ধানে, আসি বলে সকরুণে, 

মধুর বচনে পরবোধি। 

শুন গো রাজার রাণী, না|! কহ করুণ বাণী, 

ষেন মতে কৈল দেববিধি ॥ 

না শুনে সুজন বোল, তোর স্বামী বিভোল, 

কৈল কত লোকের লঙ্যন। 

তাহার কর্মের ফলে, স্বর্গে গেল কুতৃহলে, 
ইথে কিছু না কর করুণ 

হেব মত আছে ধর্স, কর তার প্রেত কর্ম, 

বুঝির! সংসার ব্যবহার । 

চিতায় তুলিয়া তার, কান্দে রাজী উভরার, 

প্রেতকর্খধব কৈল লঙজাকার &. 



পারিজাত-প্রলঙ । 

তবে আসি বজ পুরে, 
দ্বারকায় পুরিয়া শকটে। 

হরধিত হয়্যা হরি, রাজ্য চারিভাগ করি, 

কুমারে বসাইল মুখ্য পাটে ॥ 

হুংসকেতু গুণবস্ত, চন্দ্রকেতু জয়স্ত, 

রাজ্য যে।গা এ চারি কুমার । 

ভূজিতে বিবিধ ভোগ, 

পালিবারে দেই রাজ্যভার ॥ 

“জ্বারকায় নারায়গ, হরিষে করিল গমন, 

নিজপুরে গেল স্থরপতি ৷ 

বিজ মাধব ভণে, স্বজন জন রঞ্জনে, 

কমলনয়ন-পদ-গতি ॥ 

পারিজাত প্রসঙ্গ ৷ 

পয়ার। 

ধহেনমতে নানারজে বৈসে বনমালী। 

কুঝ্সিণী সহিত গেলা রত্বাবত গিরি ॥ 

'নান। চিত্র ধাতু দেখি পরম জুন্দর। 

'রুক্সিণী সহিত তথা বৈসে গদাধর ॥ 

“হেনকালে নারদ আইল লেই ঠা । 

গৌরব করি বসাঈলা দেব গোৰিন্দাই ॥ 

ব্রুঝ্সিমী সহিত পুজা কৈলা নারায়ণ । 

জিজ্ঞাসিলা মুনি কেন এথা আগমন ॥ 

ককের বন শুনি হাসি মুনিবর ॥ 

'ইন্ত্রপুরী হৈতে আসি শুন গদাধর ॥ 

-পারিজাত মাল! পাইলায় ইন্দ্রের ঠাঞ্ি। 

তোমার এ যোগ্য মালা লহত গ্লোসাঞ্ি॥ 

সন্তরষে উঠিয়া! মাল। লৈলা গদাধর | 

তুলি দিলা ককিনীর মস্তক উপর॥ . 

বাগ্দী-ংশ হৈলা ধেক্গী সর্ববাজ হুন্দরা ) 

ইঅলোক্যণয়োছিনী হৈলা পাঁবিজাত পরি & 

রাজধন্ব পরকাঁরে, | 

আপনার একযোগ, 

৩১৯ 

নাহি রোগ নাহি শোক পুষ্পের পরশে। - 
কৃষ্ণ সঙ্গে ক্রীড়া করে রজনী-দি বসে ॥ 
হেনমতে নানারঙ্গে আছেন শ্রীহরি | 

নারদ মুনি আইলা তবে দ্বারকানগরী 1. 

সতাভামা-ঘরে গিয়া! বলিল মুনিবর । 

কক্সিণীরে পারিজাত দিল; গদাধর ॥ 

তোমর শরীরে দেব: ন|ছি কোন দোষ। 

তবে কেন নারায়ণ তোমায় অসস্তোষ ॥ 

পৃথিবী ছল্লভ বড় পুষ্প পারিজাত। 

তোমা এড়ি রুঝ্সিণীরে দিলা জগন্নাথ ॥ 

কুলে শীলে বড় সত্রাজিত নরপতি ॥ 

তাহার তনক্না তুমি রূপেতে পার্বভী ॥ 
1 তোমা এড়ি তারে কেন দিলা গদাধয়। 
কহ ত আমারে দেখি ইহার উত্তর ॥ 

শুনিয়া! নারদবাণী কুপিল অন্তরে । 

প্রণতি করিয়া! কিছু বলে ধীরে ধীরে ॥ 

চরণে পডই মুনি স্বরূপ কহৌ বাত। 
রুল্সিণীরে পারিজাত দিল! ষছনাথ ॥ 

স্বরূপে পাইলা! পুষ্প দেবী ত রুল্রিণী,॥ 

আমারে নির্দায় হৈলা দেব চক্রুপাপি ॥ 
গুনিয়। মুচ্ছিত দেবী পড়িল ধরণী। 

সথী সব অ।সি তার মুখে দেই পানী & 

চেতন পাইয়! দেবী করেন ক্রন্দন ॥ 
রত্ত-বাস পরিধান রকত চন্দন ॥ 

বত্ব সিংহাসন এড়ি পড়িল ধরণী । 
আছেন শুইয়া দেবী ছাড়ি অন পানী ৪. 

সত্বরে কষ্চের ঠা গেলা মুনিবন্ব | 

সত্যভামার অনুরাগ কগিলা গোঁচর র. 

তোমার বিহনে দেবী তেজি অক্গ পানী : 

দেখিবারে চল তথ। দেব চত্পাগি ॥ 

নারদ-বচন শুনি দেব গদাধৰ । - 

রুষ্সিণী সহিত (খল ছারা অগর এ 



রি সক্মতি ক রিয়া তবে পাঠাইলা রুল্সিণী। 

_সতাভামার ঘরে তবে গেল৷ চক্রপাণি ॥ 
_দেখিল! ত সত্যভাম! ভূমির উপরে। 

সধনে নিশ্বাম পড়ে কান্দে ধীরে ধীরে ॥ 
চারি দ্িগে সথীগণ বিরসবদন্ । 

দাগ্ডাইয়! প্রভূমুখ চাহে ঘনে ঘন ॥ 
ধীরে ধীরে গোবিন্দাই সবী-পাশে গিয়া । 

নিষেধিল সখীগণ হাথ সান দিয়া ॥ 

আমার গমন যেন সতী নাহি জানে । 
বিরহ-সস্তাপে প্রিয়া আছে অভিমানে ॥ 

সখীর হাথের বিঅনি লইয়! কাড়িয়!। 
সত্যভামায় বাতাস দেই অলক্ষিত হয়্যা ॥ 

গোবিন্দের গায়ের গন্ধে ঘর আমোদিত। 

পাইয়া আমোদ গন্ধ সভে চমকিত ॥ 

উঠি বসিয়া সথী চারিদিগে চাই । 
আজি কেন সখি হে গোবিন্দগন্ধ পাই ॥ 
অনেক পোড়য়ে মন শুন সব সথি। 

 কুক্সিণীর স্বামী এখ! আইল। হেন লথি ॥ 
উঠিয়া বসিল দেবী ক্রোধ করি মনে। 
গোবিন্দেরে দেখে সথী আড় নয়নে ॥ 

ল্জ্জায় বিরসমুখী দেখি গদাঁধর । 

মথী লক্ষ্য করি বলে-সক্রোধ উত্তর ॥ 
-ক্ষল্সিণীর স্বামী কৃষ্ণ বিদিত ভূবনে। 
_কপুট করিয়া এখা আইল কিকারণে & 
-স্বপে গুণে সৌভাগ্যে সুখ্যতি রুত্িণী। . 
তাহা লক্যা থাক গিয়া চল চক্রপাণি॥ 

 পোড়য়ে শরীর মোর তোম! দরশনে। 

_্ন্ধাহ আন্ল- -কুণ্ড তেজিব জীবনে ॥ 

. ঝুলিতে বলিতে স্সভী হেল অভেতন॥ 
- পুনরপি ভূমি পড়িকরে ক্রন্দন । 

হান 'ছিগ্ডি বস্ত্র চির লোটার ই ॥ 

অঙ্্রমে আসি ক্ষণ পন্ভী কৈল কোলে, 

লয়] মুছি়! মুখ দেব চক্রপাণি। 

শীস্ত করি ধীরে ধীরে বলে প্রিন্নবাণী ॥ 
কিকারণে কোপ প্রিয়ে করহ আমারে । 

প্রাণের ঈশ্বরী তুমি জানে ত সংসারে ॥ 
সত্যভামা-দাস কুষ্ণ সর্ধলোঁকে জানি। 

সেবকেরে কোপ কেন কর ঠাকুরাণী ॥ 

এতেক বিনয় যদি করে গদাধর । 

মনেতে চিত্তি্ দেবী দিলেন উত্তর ॥ 

অনেক সাধনে পাইলাম তোমার চরণ । 
কত ভাগ্য স্বামী হৈল। কমললোচন ॥ 

বিভাকালে হৈতে দয়! করিল! আমারে । 
তোমার ভকত আমি জানে ত সংসারে ॥ 

সত্যভামার প্রিয়সী বণি সর্বলোকে জানে । 

দয়া করি নির্দয় কেন হইলে আপনে ॥ 

পুড়িয়া মরিব আমি তোম! খিদ্যমানে । 

এ সব বচন যেন ঘোষে সর্বভনে | 

পৃথিবী-ছুল্নভ বড় পুষ্প পারিজাত। 

আম! এড়ি কুব্সিণীরে দিলে জগন্নাথ ॥ 

ছাঁড়িল! আমারে দয় নারদ মুখে. শুনি । 

ছাঁড়িব জীবন আজি তেজিব পরাণী ॥ 

বলতে বলিতে সতী করয়ে ক্রন্দন । 

কোলে করি শান্ত কৈল কমললোঁচন ॥ 

সত্য সত্য বলি আমি গুন সত্যভামা.। 

প্রাণের ঈশ্বরী তুমি কেহ নহে সমা॥ 
তোমার ক্রদ্দনে দেবি পোড়য়ে শরীর । 
বিষাদ ছাঁড়িয়! দেবি মন কর স্থির ॥ 
এক গোটা পুষ্পমাত্র পাইল! রুঝ্ধিমী। -. 
বৃক্ষসহু পারিজাত তোমায় দিব আনি ॥ 
হইবে মহিমা ঝড় শুন.সতযভামা। ,. 
ত্রিভূবলে দিতৈ নাহি তোমার মহিমা 
কষে বচন শুদি হৃষ্ট ইল মন |. 
পুনরলি সত্য করে কমললোচন ॥. 



সতযভামা পাইল যদি আশ্বাস বচন। 
সত্যভঙ্গ না করিহ কমললোচন-॥ 

হাথে ধরি গদাধরে বসাই আসনে । 

সখীরে আদেশ কৈল জল আনিবারে ॥ 

গোবিন্দের ছুই পদ পাখালিল নীরে । 

গন্ধ নারায়ণ তৈল উর্তন করে ॥ 

স্থশীতলে সত্যভাম! নান করাইল। 

পরিতে উত্তম বাস আনি যোগাইল ॥ 

কুষ্কুম চন্দন আনি দিল গদাধরে । 

স্থুগন্ধি চন্দন আনি লেপিল। শরীরে ॥ 

উত্তম আসন আনি কৃষ্চে বপাইল। 

মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন সতী আপনি বাস্িল। 

নানা উপহারে কৃষ্ণ ভোজন করিল ॥ 

সুবর্ণ ডাবরে করি আচমন €কল। 

বিচিত্র পালহ্কী শেজে শয়ন করাইল ॥ 
পদতলে গিয়া সথী আপনি বসিল ॥ 

দুইপন্দ জাতি তুষ্ট কৈল চক্রপাণি। 

হেনমতে নানাস্থথে বঞ্চিলা রজনী ॥ 

প্রভাতে উঠিরা! কৃষ্ণ নারদ আনাইল। 
প্রণাম করিয়! তারে আসনে বসাইল ॥ 
দূত হয়্যা যাহ তুমি ইন্দ্রের তুৰনে। 
ইক্কেরে জানাহ গিয়া আমার বচলে ॥& 

তোমার অনুজ কষ্ণশুন সুরেশ্বরে । 

বিস্তর মিনতি ক্ষরি পাঠাল্য এ্জামারে ॥ 

দেহ তারে পারিজাতপুষ্প-তরুবরে । 

দুঁড় করি বলিহ তারে আমার উত্তরে ॥ 

এরতেকু শুনিষ্ ইন্দ্র জলে কোপানলে। 

স্বিজ মাধব কহে শীষ মঞ্জলে ॥. 

- পরার ।.. 

মার বোলে যি নাহি দেহ তক্ষবর ।* 
ভাপ; আলির পুশ লৈৰ গদাধর ৪ . 

আমার বচনে নাহি দেহ পারিজাত। 

তোমার বসতি নাহি শুন স্থরনাথ ॥ 

যদি বা না দিবা পারিজাত-তরুবর । 

যুঝিতে সত্বর হও দেব পুরন্দর ॥ 

শচী আলিঙ্গন স্থান হৃদয় উপরে । 
গদা মারি অবশ্ত লইধ তরুবরে ॥ 

এতেক কৃষ্ণের বোল শুনি সাবধানে 1 

কহিল সকল কণা ইন্দ্র বিদ্যমানে ॥ 
কুদের প্রতিজ্ঞা বত করিল গোচর। 

আজ্ঞা কর দেবরাজ যুঝিব সত্থর-॥&. 

নারদ বচন শুনি রুষি পুরন্দর | 
তোমার কারণে আজি মর্থো মুনিবর ॥ 

আপনা না জানে কক মন্গধা শরীরে । 

পারিজাঁত লাগি চাহে বুদ্ধ করিবারে ॥ 

কোথাহ না দেখি দেব-মহুষ্যে বিবাদ । 
আমার সনে যুদ্ধ চাছে মরিবার সাধ 

চল চল মুনিবর করে৷ নমস্কার । | 
যুঝিবারে আসিবেক গোবিন্দ তো মায় ॥ 
বিরস হুইয়া তবে গ্েল। মুনিবর । 

কহিলা সকল কথা গোবিন্দ-গোচক ॥ . 

তোমার বচনে মুখ্িং গেলাম হৃরপূরী । 

কহিল সকল কথা ইঞ্ত বরাবরি ॥ 
না শুনিল মোর বোল শুন জগপ্নাথ। 

বিনাধুদ্ধে তোমারে না৷ দিবে পারিজাত 8 

বিস্তর বড়াই করিল পুরন্দর |. | 
মানুষ হৈয়া পারিজাত চাহে গদাধর ॥ . 
ভূমি ত নারদ স্ুনি তেকারণে সই। 
আর জন ছৈলে যম ত্বরেরে পাঠাই ৪ 
সত্যভামার সঙ্গে বসি শুনি হেন "বাণী ॥ 

.| হাসিতে হাসিতে বলে দেব চক্রপাশি-॥ 

ইজ লিনি পারিজাত আনি সে ॥ 



লিলা ইন্দ্রের পুরী গুড়ে চড়িয়া ॥. 
আছে পারিজাত তথ! নন্দন কাঁননে। 
অনেক দূর রাখে তথ! গন্ধর্বগণে ॥ 
তার সঙ্গিধানে পুরী বিচিত্র কানন । 

শী ল্য ইন্দ্র তথা থাকে সর্বক্ষণ । 
দত সব রাখে তথ! পুষ্প পারিজাত। 
গরুড়ে চড়িয় তথ! গেল! জগন্নাথ ॥ 

চিস্তিয়! চৈতন্থচন্-চরণ-ক মল । 

ভিজ মাধব কহে শ্ীীরুষ্চমজল ॥ 

পয়ার | 

 ব্বক্ষকেরে ডাকিয়া বলিল! গদ।ধর। 

 ইন্জেবে বলছ কৃষ্ণ নিল তরুবর ॥ 
এতেক ফলিক পুষ্প উপাড়িল হখে। 

_ গরুড়ে চড়িয়া! তবে লত্তিল! যনাথে | 

কক্ষকের মুখে তবে গুন্নি পুরন্দর। 

সহশ্র চক্ষু বাঙ্গা করি লড়িল! স্বর ॥ 

_প্রীরাবতে চড়ি ইন্দ্র বন্ধ লয়্যা হাথে। 
যুকধ দেখিবারে শচী চলে তার সাথে ॥ 

, হাথে অন্ত ধার ইন্জর কৃষ্ণ দেখ। পারা। | 
ডাক দিয়! বলে কষেণ-না ফাবে পলান্না। ॥ 

হাসির ত উদ্সটি চাহছিল! গরদাধরে । 
. নানান্স্ব বরিষণ কৈল পুরন্দরে । 
_ ত অস্ত্র এড়ে তহ। কৃষ্ণ নাহি গুণি। 
চক্রে কাটি গদাধর কৈল খানি থানি ॥ 

নানঅন্ত্র বযিষণ কৈল পুরন্দর | 
অস্ত্র কাটি-সতী সঙ্গে হাসেন চক্রধর ॥ 
ধিক স্বাড়িল কোপ ইন্দ্রের শরীরে । 
হাথে কুবি বজজ ইলল কষ মাক্গিবারে 
বন্গ-দেখি চক্র লৈলা জ্রীমধুক্ছদন। 
মনের গভিতে বই গরা়॥ ক ঈ। 

শ্রতেক বলিয়া কষ সতাভামা লৈয়া। 
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৯১১৯৩ 

বত ব্যর্থ গেলে হয় মুনির লঙ্ঘন । 
এক পাখ। এডিলেন বিনতা নন্দন ॥ 
সেই পাখে ঠেকি ইন্দ্রবন্ত্ ব্যর্থ গেল। 
চক্র লক কৃষ্ণ তবে পাছে খেদাড়িল ॥ 

দেখিয়া শচীর পতি রণে স্থির নহে । 

না পারি সহিতে রণ পলাইয়। যায়ে ॥ 

তাহা দেখি সত'ভা মা! হালিতে লাগিল। 

শচঠীর স্বামী হয়্যা কেন রণে ভঙ্গ দিল॥ 

এত বলি সত্যভাম! উপহাস করি। 
পায়িজাত লঙ্ন্যা ঘরে আইলা শ্রীহরি ॥ 

হাসিতে হাসিতে পথে গোবিন্দের সঙ্গে | 
পারিজাত তরু পাক্স্যা হৈল বড় রঙ্গে ॥ 

আনিয়! রুপিল পুষ্প ছমার সমীপে । 

প্রকে ত সুন্দরী সভী দ্বিগুণ ছৈল রূপে ॥ 
নাহি মৃত্যু জরা শোক পুংস্পর পরশে ॥ 

কুষণ সঙ্গে ক্রীড়া কারে রজনী দিবসে ॥ 

পারিজাত-হবণ-কথ। অদ্ুত সংপারে । 

এক চিত্তে শুনিলে যায় বৈকুঠনগরে ॥ 
মাধব বির্চিন্স কৃষ্ণের চরণে। 

সংস!রে তরিবে যদি ভজ হারায়ণে ॥ 

_ শ্রীকৃষ্ণের মৃত বিজপুত্র, আপয়ন। 

৷ থ্বারকায় নানারগ্গে দৈদেন ৰনমানী। 
| পুত্র পৌত্র লন্কা! স্থখে করেন নানা কেলি 

নগ্গর নিকটে বিপ্র সদাম নাম ধরি). 
যুবন্তী বনিত! নঙ্গে বৈনে সেই পুরী & 
ৃ ভ্রাঙ্গনী প্রথম গঞ্জ হরবিত মনে । 

| পুত্র প্রসবিল দেবী ্ বামি-বিঘাযানে - 

তূমিষ্ট হইতে -দৈল দেখি সর্বজন ॥ 

গান হিপ করেন, জন্দন& : 



তবে ক্রোধ করিয়া বলিল সেই নারী.। 

কান্সিয়াত বপে নারী শ্বামিবিদযসানে। 

এক এক পাপ মোর নাহিক স্বপনে ॥ 

তবে দ্বিজবর -মনে আপনা গুণিল। 

ক্ষণ এক পাপ মোর শরীরে রহিল ॥ 

হুনকালে কেন মরে আমার কুমার । 

পুত্র কোলে করি প্রেগ কঝের ছঅ 

শুন শুন মহাপ্রভ় জগত-ঈশ্বর। 

তোমার পাপে অকালে মরে আমার কোগর 

ফেলিয়! ত শিশু ঘরে আইল বিজবর। 
মোর পাপে নাহি মরে তোমার কুমার ॥ 

আর গর্ভ ধরে ষবে তোমার রমণী । 

রাখিব তোমার গর্ভ প্রহ্যয় আপনি ॥ 

শান্ত করি ছ্িগ্গবরে পাঠাইলা ঘরে। 
কথোকালে সেই নারী আর গর্ভ ধরে ॥ 
প্রসবিলে মৈল সেই কাম বিদ্যমানে । 
কান্দিয়াত দ্বিজবর গেল ক্রোধ মনে । 

ধিক ধিক্ প্রায় ধিক বলি তোরে । 

তোর বিদ্যযমানে তবে মোর পুত্র মরে ॥ 

'লাজ ছাড়িলে তুমি কিমের বড়াই । 

মৃত পুত্র ফোলে করি গেগ হরি ঠাঞ্ি ॥ 

অরিল দ্বিতীর পুত্র গুঁন গদাধর। 

ই ব্রহ্ম বধ হৈল তোমার উপর ॥ 

হাথে ধরি গদাধর বলিল তাহারে । 

আর কিছু ঘোগ কথ। শুনাৰ তোমায়ে ॥ 
1 মগ্লিব এই বার রাখিৰ কুমার । 

| এ হলি পু লা গেল আর বাঁধ 
তোমার পণে অকাঁলে তোমাক পুত্র মরি ॥ রর ফেলিলেক লয়্যা পুত কষোর ইজ 

দেবিয়াত ক্রি বিশ্ময় করি মনে। 

ডাক দিয়া সাত্যকিরে আনিল তখনে। 

শান্ত করি পুনরপি বলে গদাধর । 
আর পুত্র তোঁমার রাখিব এইবার ॥ 
আর কথে৷ দিনে গর্ভ ধরল ব্রাঙ্মনী। 
প্রসবিতে মৈল পুত্র জানিল তখনি 1 
ব্রাহ্মণ মরণ হরি মনেতে চিত্তিয়া। 

ৰলিল। তাহারে কিছু বিনয় করিয়া! । 

ন! বলিহ দ্বিজ কিছু পড় চরণে। 

আর পুত্র অনিরুদ্ধ রাখিব আপনে ॥ 
আর এক গর্ভ তবে ধরিল দ্বিজনারী । 

ভূমিষ্ঠে মইল পুত্র কেবা নিল হরি ॥ 
বিস্তর বিলাপ করে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ । 

মড়া লয়্যা গেল যথা! দেব নারায়ণ ॥ 

বিনয় করিয়া হরি বলিলা পরিহার । 

গদ বীরে.এইবার রাখিবে কুমার ॥ 
গদ লয়্যা গেল দ্বিজ আপনার বাসে। 

ধরিল ব্রাহ্মণী গর্ভ হেল দশ মাসে ॥ 

প্রসবিতে মরে পুত্র দেখে ঘিঙবর । 

রহ্ধ বধিয়া বংশ তোমার খ্ুষিব সংসার ॥. 
মড়া লয়! কৃষ্ণ ঠাঞ্জি লড়িল সত্বর । 
এই বার হাহ দ্বিজ বপিল গদ্গাধর ॥ 
উদ্ছব রাখিব গিয়! তোমার কুমার | 

চল নি” ঘরে খিজ বলিল পরিহার ॥ 

তবে ত ত্রাঙ্গণী গর্ভ ধরে আরবান । 

শুনিয়া কৃষ্ণের কথা চলিলা দবিজবর ॥ প্রসবিষ্বা মৈল পুত্র উদ্ধবে নমস্কার 

তৃতীয় গর্ভ তবে ব্রাঙ্মণী ধরিল। গেল ছবিজবর তবে কষে ছক্সারে। 
প্রসবিতে মা পুত্র তখনি মরিল ॥ পুত এড়ি বলে দ্বিজ যাই দেশাস্তরে 1 

শ্ছার ছার বলির উঠিল ছিজবর । | মোর পুত বখ হৈণ স্তোষার উপর। 

“কন ব। জন্মিল পাপ সংসার ভিতর এতেক দপিয়! ছ্িজে যায় নিজ তয় ৪. 



বত্ব করি রুষ্ণ দ্বিজে বলিল! ভূষিয়া । 
পৰাই রাখিবে পুত্র উগ্রসেন গিয়া ॥ 
রাজ! হুইয়! নিত্য থাকিব তোমার ঘরে। 

শ্রসবিতে মৈল সেই ব্রাহ্মণ কুমারে | 
ধিক ধিক রাজা তোর দ্বারক1 নগরী । 

অকারণে মরে লোক রাখিতে না পারি ॥ 

না থাকিব তোর রাজ্য শুন পাপমতি । 

তোর পাপে নষ্ট হৈল সকল দ্বারাবতী ॥ 

এত শুনি গোবিন্দ আইল নিজ ঠাই । 
হেন কালে অজ্ঞুন আসি মিলিল তথাই ॥ 
প্রতি করিল দ্বিজচরণ ধরিয়া! । 

রাখিব তোমার পুত্র আপনিত গিয়া! ॥ 

তবেত অজ্ঞজুন বলে শুন দ্বিজবর । 

ইহ1কে রাখিতে দেশে নাহি ধন্গুপ্ধীর ॥ 

জকালেতে মরে তোমার ব্রাঙ্গণ কুমারে । 

না রাখিল ইহ। কেহ দ্বারক! নগরে | 

আর এক পুত্র যবে তোমার হইব। 
শরজাল করি আমি ভাহাত রাখিব । 

শুনিয়া ত ক্রোধে দ্বিজ হাসিতে লাগিল । 

গ্রভেক বড়াই করি বিআর্থ করিল? 

কুমার রাখিতে তার নারিল কোন জন।. 

প্রতিজ্ঞা করিয়। কেন চিনাও আপন । 

শুন শুন অরে [ঘজ না! চিন আমারে । 
আমার প্রতিজ্ঞা ভ্রিভুবনের ভিতরে ॥ 

আমি শিশুমতি শান্ব নহি অলপমাতি। 

পৌত্র অনিরুদ্ধ নহি উগ্রসেন ভূপতি ॥ 

গাণ্তীৰ সন্ধান মোর বিদিত সংসারে | 

বম জিনিয়। কুমার আনি দিব তোরে ॥ 
উপহাস কার দ্বিজ বলে আর বার। 

তোমার শকতি নহে ব্রাঙ্গপ-উদ্ধার ॥ 
তবে অঙ্ঞুন বলে শুন [দ্বিজবন । . 

প্রতিজ্ঞা ফিল আম সভার তিতর ॥. 

| তোমার কুমার বদ্দি না রাখিতে পারি? 

| অস্ত্র এড়ি মরিব তবে অ গ্রিকুণ্ড করি ॥ 

| কথোদদিনে ব্রাহ্মণী তবে গর্ভ ধরিল। 

ূ নাঁনা অস্ত্র লয়্যা তথা অজ্জুন রহিল ॥ 

দশমাঁস গর্ভ হৈল প্রসব সময় ॥ 

দ্বিজ আসি বলে শুন অজ্ঞন মহাশয় ॥ 
অন্তর লয়্য। অজ্জুন আইল রাখিথারে । 

| শরজালে ঢাকিল বানু নাহিক সধশরে ॥ 
৷ হেনক।লে প্রসবিল সেই দ্বিজ নারী । 

র অজ্ঞনের বিদ্যমানে তাহা লৈল হরি । 

মৃত শরীর দেখি ব্রাঙ্মণ কুমার । 
ূ প্রাণ মাত্র গেল সেই রহিল শরীর ॥ 

| শরীর লইয়া যায় দেখিল অর্জুন । 

ৃ অতি বড় ক্রোধে করে রাগ বরিষণ ॥ 

না দেখিল কেবা আসি লইল হরিয়া। 

৷ চারিদিগে চাহে বীর অস্ত্র ভুড়িরা 
কেব! নিল কোথা! গেল কেহ না দেখিল। 

সেই পথে বমপুব্ীী অর্জুন চলিল ॥ 

দেখিল তথায় নাহি ব্রাঙ্গণকুমার। 

বরুণের পুরী গিক্না করিল বিচার ॥ 

কুবেরের পুরী গেল৷ ব্রহ্মার সদনে। 

ইন্দ্রপুরী গিয়া দেখে নাহিক ব্রাহ্ধণে ॥ 

ষতদূর গতি ছিল প্রত্যক্ষ দেখিল। 

কোথাহ ব্রাহ্গণপুত্র উদ্দেশ ন। পাইল ॥ 

পুনরপি ব্রাহ্মণ দ্বারে গেলাত সত্বরে। 

সাজাইল অগ্রিকুণ্ড প্রবেশবার তরে ॥ 
শুনিয়া গোবিন্দ তবে আইল হাসিরা। 

আমিত উদ্দেশে বাই বাঁগল। আসন! ॥ 

এত বলি আশ্বাসিয়। অঞ্জুন হাতে ধার । 

রথে চড়ি অর্জুন সঙ্গে চলিল! শ্রীহরি ॥ 

৮ শশী তক ০ পপ সপ 

শশী শপ পপ শপ কব আপন শী 
ঙ 
1 

| ক্বথে ভর করিয়! চলিল রক্ত র। 

সগ্ডবীপ এটাই সপ্তসাগর ॥ 



অ্লামিল উপাখ্যান । 

লোক দৃষ্ট এড়ি গেল পর্বত.ভিতরে। 
প্রবেশ করিল ছু'হে গহন গম্ভীরে ॥ 
নাহিক তথায় জ্যোতি কেবল অন্ধকার । 

রথ এড়ি চক্র লয়্যা করিল আগুসার ॥ 

চক্রে অন্ধকার কাটি যায় দুইজনে । 

ব্রক্মকুণ্ড সমুখে দেখি উত্তম ভূবনে ॥ 
তাহার ভিতরে তবে গেল! ছুই জন। 

দেখিল! পুরুষ এক কমললোচন ॥ 

শঙ্খচক্র গদ। পদ্ম কৌস্তভ ভূষণে। 
সহস্র শিরে শোভা করে মুকুট অভরণে ॥ 

ছুহারে দেখিয়া! সেই সন্ত্রমে আসিয়!। 

কোলে করি বসাইল! আসন জোগাইয়! ॥ 

বসিয়া! ত দুইজন চারি দিগে চায়। 

ব্রাহ্মণের পুত্র সব দেখিল তথায় ॥ 

ৰলিল! ত শ্রীহরি শুন মহাঁশয়। 

হরির! ব্রাহ্গণে কেন আনিলে এথায় ॥ 

তবে সেই জন কহে জোড় হস্ত করি। 
দ্বেখিল চরণ তোমার বলিল শ্রীহরি ॥ 

তোম! দেখিবারে আমি দ্বিজ পুর হৰি। 

এই সে কামন! মোর শুনহ মুরারি ॥ 
ভারাবতরণে আসিয়াছে নারারণ। 

। দোখতে চরণ তব কৌতুক কৈল মন। 

আর কোন প্রকারে নাহি আসিব শ্রীহরি । 
তোমা! দেখিবারে আনি দ্বিজ পুত্র হরি ॥ 

দেখিল তোমার পদ সফল জীবন। 

দ্বিজ পুত্র লক্ষ্য স্ুথে করহ গমন ॥ 

কোলে করি লইল সেই দ্বিজ হুইজনে। 

ধীরে ধীরে সেই পথে করিল! গমনে ॥ 
রখে চড়ি আইল। ছ'হে দ্বারক1 নগরে। 

ধান্দধণে বলিলা লহ যতেক কোরে ॥ 

কষে মহিমা যত দেখিয়া! অর্জুনে। 
কহিল সভার মধ্যে হর়ধিত মনে ॥ 

ূ হরির চরিত্র শুন অদ্ভূত সংসারে |... 

। দ্বাদশস্কন্ধের কথা কহিয়ে তোমারে ॥ 

৷ চিত্তিয়। চৈতন্তচন্দ্র চরণ কমল। 

র দ্বিজ মাধব কহে শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল ॥ 

সিহত 

ৃ অজামিল উপাখ্াান। 

জোড় হাত করি বলি শুন একচিতে। 

নারায়ণ নামে মুক্ত হইল যেমতে ॥ 

' কান্কুজ দেশে দ্বিজ নাঁম অজামিল। 

্রহ্মচ্্য পিতৃতক্তি করেত স্তুণীল ॥ 
ূ প্রতি দিন গ্রামাস্তরে পুম্পের উদ্যানে । 

। পুষ্প আনিবারে দ্বিজ করয়ে গমনে ॥ 
ৃ আনিয়া বাপেরে দেন করিয়া ভকতি। 

ূ শি মাতৃসেবা বিনে আর নাহি গতি। 

ূ কথেো! কালে বিভা কৈল পরম রূপসী ॥ 

৷ ভুজিলা অনেক ভোগ হইগা তপস্থী ॥ 

দৈবযোগে এক দিন সেইত কাননে । 

পুষ্প আনিবারে দ্বিজ করিল গমনে ॥ 

পুষ্প তুলি ভুলি দ্বিজ বুলে ধীরে ধীরে। 
ন্েখিল কুলট! নারী বনের তিতরে ॥ 

সক্ষম করিয়া ঘরে পুরুষ লড়িল। 

| সেইত কুলটা নারী তথাই থাকিল। 

দেখিয়া! ত নারী দ্বিজ কামে অচেতন। 

তাহাতে মজিল মন না যায় ধরণ ॥ 

এড়িয়া বাঁপের কন্ধ তার হাতে ধরি । 

আমারে ভঙিয়! প্রাণ রাখহ সুন্দরী । 

তবে সেই নারী বলে করি পরিহার ॥ 

আমি ছুষ্টমতি তুমি ত্রাঙ্গণ কুসার । 

কেন হেন বল ঘিজ বচন কর্দাচীর ॥ 

্রাঙ্গণ হইন্সা কেন ন্ট ব্যবহার । 

| 



অভ. বীকষ-নঙল। 

পুষ্প ধাহ তুমি আপন মশ্িরে । 
. পরম স্থন্নরী স্ত্রী আছে তোমার থরে ! 

তাহ! লর্য। ক্রীড়া কর আনি ছষ্ট নারী। 
স্বতন্ত্র হইর়া আমি বুলি কামাচাঁরী ॥ 
না বলিহ দ্বিজবর হেন কুবচন | 

ভূজিল শৃক্ষার লয়্যা সেই নারী। 
পিতৃ মাতৃস্তিরি ঘর সকল পাঁসরি ॥ 

- €সই দেশ ছাড়ি দ্বিন্ধ লয্য| সেই নারী। 
: ষ্বর করি রহে গিয়া আর এক পুরী ॥ 
 তাহে উপজিল পুত্র হৈল চিরকাল । 

জতি বড় স্েেহ তারে বাড়িল বিশাল । 
স্বশ পুত্র তার গর্ভে জন্মাল্য ব্রাঙ্গণ। 

কনিষ্ঠ পুত্রের নাম থুইল নারায়ণ । 
অধর খুচিল তাঁর আঘু শেষ হয়্য। 

মরণ নিকট তার পুত্রকে ভাকিয়। ॥ 
ছোট পুত্র দেখিবারে ডাকিল কৌতুকে । 
আইল সকল পুত্র দেখে একে একে । 
কোথা গেল আরে পুত্র নাষে নারারণ। 

স্বাটে আইস তোম। দেখি হউক মরণ। 
হেন কালে যম দূত অতি ঘোর তরে ॥ 

মোহ পাশেতে নিয়! বান্ধিল তাহারে । 

ভবে সেই দ্বিজবর মরণ সময় ॥ 
'নারারণ বলি পুত্বে ডাঁফিল ভাহাঁয়। 
সেই নাম লৈতে প্রাণ করিল গমন। 
চারি বিষুঃ দূত তবে আইল তখন ॥ 

_ চতুদূজ গদা-পদ্দ-শঙ্ঘ-চক্রধর | 
ষমদৃতসঙ্গে যুদ্ধ করিল বিস্তর ॥ 
মারিয়া ত বমদুতে কাড়িয়া লইল। 
বন্ধন ঘুচাক়্যা তারে সুস্থ করিল ॥ 

রাজা জাগারারারাদা | 

পপ পপ প্পপসপ্পপ পপ্প্পপ্পপপসপসপসপপপপপপপপপ পপসাাপপা 
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চতুতু'জ হয়্যা দ্বিজ করিল গ গমন। 
| নি মের দূত কৈল নিবেদন ! 

শুন শুন ধর্মরাজ অদ্ভূত কথা । 

কভু নাহি পাই মোরা এতেক অবন্থ। ॥ 

জন্ম গোডাইল দ্বিজ পাপ নারী লন! । 

জন্মঅবধি তার অধর্ম বিশাল। 

আগিয়! নরক তারে ভুজাই চিরকাল ॥ 
মোহপ।শ লৈয়। গিয়া বাদ্ধিল তাহারে । 
কাড়ি লৈল বিষুদূত মারিয়া! আমারে ॥ 
মারণের চিহ্ন দেখ আমার শরীরে | 

বুঝিলাম অধিকার নাহিক তোমারে ॥ 

এতেক বলিয়া দূত করয়ে ক্রন্দন। 
কোপে উঠি ধম তবে বলিল! বচন ॥ 
কহ কহু আরে দূত স্বরূপ উত্তর । 
বিধুদূতে ফেন লৈল হেন ছ্বিজবর ॥ 
শুন শুন যমরাঁয় বলিব চরণে । 

| বিষুদুত যত আজি কৈল অপমানে ॥ 

ূ অনেক অধন্ম দ্বি্ কৈল মহীতলে। 
নারায়ণ-নাম মাত্র লৈল অস্তকালে ॥ 

চতুভূ'জ চারি দূত আসিয়া তখন। 

আমারে মারিয়া লৈল পাপিষ্ঠ ব্রা্মণ 
বুঝিল তোম।র কিছু নাহি অধিকার । 
সাধুজন হেন রাজ! করছ বিচার ॥ 
গুনিয়৷ দূতের বোল বলিল তাহারে । 
সেইজন আনিবারে নাহি অধিকারে & 
প্রতুর স্মরণে দ্বিজ করিল গমন। 

কোটিকোটিজন্মের তার খণ্ডিল বন্ধন ॥ 
তাহার অধর্ম বদি থাকিত শন্বীরে । 

তবে সেই দ্বিজবর হইত অধিকারে ॥ 
মা! কর বিষাদ তোমরা স্থির কর মন। 
ছেনজন আম্িতে কছু না ক্র যতন ॥ 

তাহা আনিবারে গেলাম তব আফ্চ। পার্যা। 



শুদিয়া মের বোল সন্ত্রমে উঠিরা। 
পুনরপি বলে দূত চরণে ধরিয়া ॥ 

শুন শুন আরে লোক ধর্ধের কারণ । 
দ্বিজ মাধব কহে ব্রাহ্মণ-মোচন ॥ 

বসন্ত । 

কোন্রূপ কোন্গুণ কোন্ ধন্ম করে। 

তার নাম লৈলে হয় নরক-উদ্ধারে ॥ 

কহ কহ অরে রাজা করি অবধানে। 

তাছে জানিবারে শক্তি নাহিক ভুবনে ॥ 

নাহি জন্ম নাহি মৃতু জগত-ঈীশ্বর | 
তথায় আছেন তিনি নহে ত গোচর ॥ 

আ।মিহ যতেক জানি তাচার প্রসাদে। 

ভার নাম লৈলে ছুষ্ট খণ্ডে অবসাদে ॥ 

ব্রহ্মা মহেশ্বর আর নারদ মুনিবর । 

সনক-সনাতন-আদি যোগেশ্বর ॥ 

তথাই আছেন তিনি নহে ত গোচর। 

রব রং স্ 

গ্রহলাদ জনক ভীক্ম বলি মহাশয়। 

শুকদেব জানেন ইহা কহিল নিশ্চয় ॥ 

আর কেহ নাহি জানে সংসার ভিতরে । 

তুমি সব কোন্গুণে জানিবে তাহারে ॥ 

ক্রন্দন সঙ্কলি তবে হরিববদনে। 

হেনজন আনিতে কভু না করিহ মনে ॥ 

যুমের বচনে দূত বিষাদ এড়িয়া। 
নিজ ঘরে যায় দূত হরিষ হইয়া ॥ 

এথা বিষ্তদত তবে ব্রাহ্গণে লইয়া । 
গেল! ত বৈকু্পুরী বিমানে চড়ির ॥ 
চতুভূজরূপ হুয়া তথাই থাকিল। 

' নাম ফলে অধর্দদ সকল ক্ষয় হৈল ॥ 

| ৰুঝিয়! সংসারমাঝে কষে দেহ মন। 

এ ৮ রী সেই ম
হাজন ॥ | টা রি 

কষ চিন্তি কেহ গাই আর নাহি মনে। 
সং 

নু 
রি ডঃ 

রর হা ড
ে অন্ুক্ষগ ॥ 

ভাগবতসার কথ! রচিল মাধবে ॥ 

যহুবংশে ব্রন্গশাপ । 
তুড়ী রাঁগ। 

হেনমতে মহাস্থখে গমধুস্থদন | 

পৃথিবীর ভার খণ্ডি মারি দৈত্যগণ॥ 

সষ্টির পালন করি এ মহীমগ্লে । 
পুত্র-পৌত্র লক্্যা কেলি করেন কুতুহলে ॥ 
নান! যজ্ঞ নান! দান করিল গ্রীহরি । 

একশতপচিশবর্ষ নান! স্থুখ করি ॥ 

ওথা স্বর্গে ব্রহ্ম। তবে মনেতে চিস্তিল। 

ভারাবতরণে হরি পৃথিবীতে গেল॥ 
মারিয়া ত হু দৈত্য দ্েবকার্ধ্য করি। .. 
আপন! পাসরি ক্ষিতি রহিল শ্ীহরি ॥ 
অনুমান করি ব্রঙ্গ! সর্ব দেব লৈয়!। 
গেলা ত দ্বারকাপুরী রথেতে চড়িয়া ॥ 

হবারকাঁ্স গিয়া তবে দেখিলা শ্রীহরি। .. ্ 
পুত্র-পৌত্র লয়্যা সে নানা কেলি করি ॥. 
করজোড় করি ব্রক্ধা ৰলিলা চন 
মোর বাক্যে অবগতি কর নারায়ণ ॥ 

তুমি ব্রহ্মা তূমি বিধুঃ তুমি মহেশ্বর | 
স্থখ-মোক্ষ-আদি তুমি দেব পুরন্দর ॥ 

পৃথিবী আকাশ বায়ু তুমি তেজোধয়। . 
ভূমি স্ষটিপস্থিতি তুমি উৎপততি-প্রলায় .. 



হর্তী কর্তা নিগুণ নিলেপ নারায়ণ: 
মায়। পতি ক্রীড়া কর জানে কোন্ জন ॥ 
স্ুখ-মোক্ষ হুঃখ সুখ তুমি দেব হরি। 

কর্ম লক্ষ্য করি ভুজাও বুঝিতে না পারি ॥ 
গৃথিবীবচনে আমি ক্ষীরোদেতে গিয়া । 

ছঃখ নিবেদিলু গোলাঞ্ি, একচিত্ত হয়্যা ॥ 

তথির কারণে আসি আত প' নি 

হুরিলে পৃথিবীভার অন্থর মারিয়া ॥ 
ন। বুবিতে গোনলাশ্রি কিছু মনে শঙ্কা করি। 

নম! ভাগ্ডিহ প্রবোধ মো দেহ ত শ্রীহরি ॥ 

হাসিয়া সম্মুখ হয়্যা বলেন নারায়ণ । 

বসিতে অ।সন ছিল! কমললোচন ॥ 
তত সব কহিলে আমি বরিয়াছি মনে । 

নিকট বৈকুগ্ঠপুরী করিব গমনে ॥ 

 র্পেতে মারিয়া দৈত্য যত কিছু কৈল। 

_ সেহ কিছু নহে অধিক ভূমিভার হল ॥ 

আমার এ বংশেতে জন্মিল যত বীর । 

তেঞ্রি কম্পমান ক্ষিতি কেমনে হবে স্থির ॥ 

ব্রক্ষশাপ লক্ষ্য করি তাহা নিপাতিয়1। 

সর্ব দেবগণ গেল! প্রদক্ষিণ হয়া! ॥ 

পাঠাইয়। দেবগণে চিন্তে নারায়ণ । 

ব্রঙ্গশাপ-লক্ষ্যে করি বংশের নিধন ॥ 

হেনকালে যুনিগণ স্বচ্ছন্দ গমনে । 

স্বারকা আছেন কৃষ্ণ করি দরশনে ॥ 

অন্তর্ধ্যামী ভগবান্ সকল জানিল। 

বাহির হইতে নিজ অভ্যন্তরে গেল॥ 

: জর্বব মুনিগণ আইল কৃষ্ণের ছুআরে | 

| হ্নকালেঃ প্রহ্ায়-আদি যত যছুবীরে ॥ 

দ্বারে দেখিল যত-মহাতপোধন। 

(জিজ্ঞাসা করিল এথা কেন আগমন ॥ 

সিতে আসন দিল মিনতি করিয়া । 

তুষ্ট হৈল মুনিগণ যাদবে দেখিয়া ॥ 

পাপা ও 

উকক-মঙ্গল। 
কৃষ্ণ দেখিবারে সভে করিল গমন। 

জাঁনাহ ত গিক্সা! যথা শ্রীমধুস্দ্রন ॥ 
অভ্যন্তরে গিয়া না দেখিল গোবিন্দাই । 

মায়-স্ত্রী বেশ ধরি আইলা তথাই ॥ 
শান্ধ নাসে কুমারের স্ত্রী-বেশ করি। 

লহুপাত্র উদরে দিয়! গর্ভ হেন ধরি ॥ 

মিনতিবচন বলি মুনিপাশে গিয়। 

বড় ছুঃখ পায় নারী গর্ভ ধরিয়] ॥ 

কি বালক প্রসব হৈব বল সত্য করি। 

মধুর ভাষায় বলে শঙ্কা! পরিহরি ॥ 

শুনিয়া এতেক বাণী মুনি ধ্যান কৈল। 

তত্ব জানিয় মুনি ক্রোধ বাড়াইল ॥ 

জানিল সকল তত্ব শুনিল পুত্রগণ । 

এখনে প্রসব হৈল অরিষুলক্ষণ ॥ 

জন্মিবে উত্তম বংশ সভাই দেখিবে। 

সেই বংশ হৈতে তোমায় বংশক্ষয় হবে ॥ 

এতেক বলিতে খসি পড়িল মুষল। 

দেখিয়। কম্পিত হৈল কুমার সকল ॥ 

ক্রোধ করি মুন্গণ চপিলা সভাই । 

মুষল লইয়া গেল যথ গোবিন্দাই ॥ 

জানিলা সকল তত্ব শ্ীমধুস্থদন | 

ব্রহ্মশাপে ভ্রষ্ট হেল যত বংশগণ ॥ 

কপট করিয়া হরি বলে সভাকারে। 

বাহ্গণের শপ আমি নারি খণ্ডাবারে ॥ 

অকারণে ব্রহ্মমন্য কৈলে পুত্রগণ। 

এতেক বলিয়া মৌন কৈল নারায়ণ ॥ 

ক্ষণেক বহি! কৃষ্ণ বলে সর্বজনে । 

মুষল-হাঁথে প্রভাসেরে যাহ পুত্রগণে ॥ 

ঘষিয়! ত ক্ষয় কর পাষাণ-উপরে | 

শেষ হইলে ফেলি প্রভাসের জলে ॥ 

কুষ্ণের বচন শুনি যত বছুগণ। 

মুষল লয়)! গ্রভাঁসেরে গেল সর্ব % ॥ 



'ঘষিয়া ত ক্ষয় করে পাষাণ-উপরে। 
অল্পমাত্র শেষ ফেলে সমুদ্রতিতরে ॥ 

গোসাঞ্ির মায়া কিছু বুঝান না যাঁয়। 

লহুস্কন্ধে খাগড়বিন জন্মিল তথায় । 

সেই শেষ লহু মাত্র সমুদ্রে ফেলিল। 
বিষম বোদালি তাহা পাইয়া ভক্ষিল। 

মারিয়া ত মৎস্তঙ্গীবী বেচিতে লাগিল । 

মত্ম্ত কিনি ব্যাধপত্বী ঘরেরে আনিল। 
কুটিতে পাইল কহ মতগ্তের উদরে। 
ফলি গড়াইঞ়। দিল কাণ্ডের উপরে ॥ 

ঘরে নিয়া থুইল তাহা মুগ মারিবারে। 
নিত্য মগ মারি বুলে অরণ্যভিতরে ॥ 

গুটি 

উদ্ধব শ্রীরুষেে সংবাদ । 

হেনমনে মায়! পাতিয়া! গোবিন্দাই। 

দেখিয়া উদ্ধব মনে চিন্তিল৷ তথাই। 

ত্রিদশ্রু-না প্রভূ সংসারের সার। 
ভারাবতরণে কৃষ্ণ পৃথিবীউদ্ধার ॥ 
ব্রহ্মশাপ মনে চিন্তি মায় ত পাতিয়া। 

পৃথিবী ছাড়িব হেন মনেতে চিন্তিয়া | 

নিজ দাস করি মোরে বলে সর্বজনে। 

কপট করিয়া মোরে বল নারায়ণে ॥ 

এত বলি উদ্ধব কৃষ্ণের পাশে গিয়া । 

কান্দিতে কান্দিতে বলেন চরণে ধরিয়া ॥ 

উদ্ধবক্রন্দন শুনি শ্রীমধুস্থদন 
হাসিতে হাসিতে বলে মধুর বচন ॥ 

চিস্তিয়া চৈতন্তন্দ্রচরণকমল। 
দ্বিজ মাধব কহে এরকুঞ্চমঙ্গল ॥ 

উদ্ধব শ্রীক্ষষে সংবাদ । ৩২৯ 

ছ্ঃখী রাঁগ। 

ৃ আমার ত ভক্ত ভুমি জানে এ সংপারে । -. 
শুন সর্ববিবরণ বলিব তোমারে । 

। ভারাঁবতরণে মোর পৃথিবী-গমন। 
র রিল দেবের কার্য মারি ছুষ্ট জন॥ 
1 কখোদিন ার্জি্ীও আছিল মে'র মনে। 
। যাইতে বলিল ব্রহ্ম! বৈকুভূবনে ॥ 

পাঠাইস়! ্রহ্ধা মুঞ্র ভাবি মনেমনে 1. 
। করি না করিল ভূবি-ভারের হরণে ॥ 
| যতেক মারিল বীর পৃথিবীভিতরে। 
তাহারে দ্বিগুণ হৈল দ্বারকানগরে ॥ 
আমার বংশেতে যত উপজিল বীর। 
| কেমনে থাকিব ক্ষিতি হইয়া সুস্থির ॥ 

ব্রহ্মশাপ লক্ষ্য করি হরিব সকল। 
বুঝিয়া চিন্তহ তুমি আপন কুশল ॥ 

| শুনিয়া কৃষ্ণের বোল করয়ে ক্রন্দন । 
ৰ কেমতে উদ্ধার মোর হয় নারায়ণ ॥ 

ূ সদয় হইয়৷ কৃষ্ণ নিভৃতে বসিয়!। 

ূ কহন্তি পরম তত্ব উদ্ধবে আনিয়া ॥ 

শুন প্রিয় সথা মোর ধরিহ বচন । 

খণ্ডিয়া সকল মোহ তত্বে দেহ মন। 

যত যত দেখ উদ্ধব সব অকারণ। 

ধন জন বন্ধু পুত্র নিগড়বন্ধন ॥ 

| সংসারে তোমার আর নাহি কোন জন 1 
৷ জগতে কেখল সার নিলে নিরঞ্জন ॥ 
 হর্তা কর্তা ভোক্তা হৈয়া জগতে প্রবেশে । 
( সভায় আছেন সেই কেহ না পরশে॥ 

এড়িয়:সংসার-চিস্তা স্থির কর মন। 

একভাবে চিন্তহ সেই প্রভু নারায়ণ 
এত শুনি পুনরপি বলে যুগহাথে । 

কেমনে পাইৰ তত্ব বল জগন্নাথে ॥ 



কোন্রপে যার গুপ কখোদিন সই । 
কেমনে চিন্তিব তোমা শুন জলশাই । 
তোমার মায়ায় গোলাঞ্ স্থির নহে মন । 

"আমারে ত কহ গোসাঞ্ি মায়ার খগুন ॥ 

তোমার চরণ বিন না জাঁনিলু আন | 

. কহিয়া পরম তব কর পরি 

. গ্রতেক বলিয়া যদি কান্দিতেদবীন্দিতে । 
জবস্কা করি বলে জ্ঞান হয় যেন মতে ॥ 

কেমনে।চিস্তিব হরি করিয়া প্রণতি । 

মধ্যভাগবতকথা গুন মহামতি ॥ 

হুরিগতচিত্ত আর দেব নাহি পুজে। 
সংলার অসার জানি তাহে নাহি মজে ॥ 

শিশুচারে ক্রীড়। করে উন্মস্তের বেশ। 

লোভ মোহ কাম ক্রোধ না করে প্রতবশ ॥ 

এতেক চিস্তিয়া তুমি তবে দেহ মন। 
এতেক বলিয়৷ মৌন করিল নারায়ণ ॥ 
পুনরপি উদ্ধব তীর ধরিল চরণে । 
কাহারে কহিব গুরু বল নারায়ণে ॥ 

 পুরুবে মৈথিল রাজ! যোগী মহাশয়। 
নির্বিকার করিয়া আপনিজ্ঞান কর়॥ 

ব্চদ্বিতে লোমশসধি-আদি করি । 
প্র্ীডুকে ভ্রমিতে আইল মিথিলানগরী ॥ 
সম্রমে উঠিয়। রাজা সর্বজনসঙ্গে । 
পুজিয়া রহাল্য রাজ! হৈয়া বড় রঙ্গে ॥ 
প্রণতি মিনতি করি জুড়ি ছুইহাঁথ। 
কি কারণে আগমন মোরে বল বাত ॥ 

অহান্তাগবত সব জানিল কারণে । 
কেমনে সেবিব নরদেব নির্জনে ॥ 
স্নিকা সাজার বোল ঈধত হাসিয়া । 
ম্আনন্দে গ্রফুললচিত্ত লোমাঞ্চিত হয়্যা 

তামার বচনে বড় হরি হইল মনে। 
+ক্টাভূর কারণে যত হরিষ শ্রবণে ই. 

র 
ৰ 

সসপ্সপীস পপ পিপাসা পাশ সপ াপপোসপীলপসসসপপপাা পা 

বড় ভাগ্যবান্ তুধি গুন নরপতি । 
প্রেম পাই যেনমতে শুন একমতি? 
উত্তম অধম ধীর ত্রিবিধ প্রকার । 

যেই যেনমতে তারে দেন গদাধর ॥ 
সর্বভূতে নেহ করে আত্মভূতে দয়। 

পুরীষ-চন্দন একচিত্ত আমোদিয়া ॥ 
শিশুসব ক্রীড়া যেন করে মন্তবেশে । 

লোভ মোহ কাম ক্রোধ না করে পরশে? 

যত সুঃখ করি বুলি ভরমিযা নগরে । 

হরিষে মজিব দেখ সকল সংসারে ॥ 

অপমানে ছঃখ নহে সম্মানে সখ নয় । 

উত্তব ভাগবত সেই এইরূপে ছয় ॥ 

সর্ধতায় হৃদয় করি আসক্ত যে নহে। 

তপ জপ যজ্ঞ দান সকল করয়ে ॥ 

কাম্য ভোগ ন। করিম! হরিয়৷ আপএ। 

সেই মহাজন বড় তোমারে কহয়ে ॥ 
। স্থখ মোক্ষ ছুই যাঁর সমান ভজন । 

ভূজিয়। বিষম যত ভঙ্জে নারায়ণ ॥ 

হেনমতে চিত্তি হরি করসে প্রণতি ॥ 

মধ্যভাগবত সেই পরম যুগতি ॥ 
হরি-অনুগতচিত্ত আর নাহি পুড্জ।, 
ংসার অসার জানি মোহে না!হ তেজে ॥ 

আপনি মরিব হরি জানিয়! ন। জানে । 

প্রতিমা অপ্রতিম! করি কঃয়ে সেবনে ॥ 

সকল সুক্ষ ব্যাপক বিভ।গ নাহি কবে। 

বৈষ্বজন পাঁই যদি হরিষ অন্তরে ॥ 

হরি চিন্তে হরি গায় হরিনাম লয় । 

ভূতীয়ভাগবত দেখ সেইজন হয় 

বুঝিয়৷ সকল তুমি তত্বে দেহ মন। 

এতেক বলির! সিষ্বা করিল গমন ॥ 

এই কথা নারদ মুনি দ্বারকান্ন.গিয়। ৷ 
নামার বাপ বন্ুদেবে কহিল আসিল ॥ 
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কে গুরু হইব উদ্ধব বলিল বচন। 
তাহার কথ! কি শুন স্থির কর মন॥ 

পুরুবে যছুরাজ। যোগী মহাশয়। 

রবি নামে মহারাজা আইল নিলয়॥ 

মহাযোগী দেখি রাষ্গ। সম্রমে উঠা । 

ৰসাইল আসনে তারে হড়ঙ্ষে পুজিয়া। 
মিষ্ট অগ্ন পান দিয়া করাইল ভোজন। 

জিজ্ঞাসিল গোসাঞ্রি। কেন করিলাগমন ॥ 

থা তথ! বুলি আমি সকল ভূবনে। 

ভাগবতপ্রিয় দেখি করিব ভ্রমণে ॥ 

অবধূত্ত বলে রাজ। হরিষঅস্তরে । 

গুরুই উদ্ধারে মোরে এ ভব-সাগরে ॥ 
শুনিয়া রাজার বোল হানিতে হাসিতে । 

কেহ কারো গুরু নহে শুন একচিতে ॥ 

ব্রহ্মচারী হৈয়! বুলি সকল সংস|রে। 

কোন্ গুরু সেবিলে তরি এ ভব-দাগরে ॥ 

হেনমতে নাঁরায়ণ-চরণ সেবিতে। 

চবিবশ গুরু আমি কেল বুদ্ধিমতে ॥ 

প্রথমে পৃথিবী মোর এক গুরু হয়। 

সর্বআশ্রয় কিছু হঃথ নাহি পায়॥ 

দেখিয়। হাহার গুণ ক্রোধকে জিনিল। 

সর্বভূতে সমভাব সকলি কহিল। 

দ্বিতীয় পবন মোর আর গুরু হেল। 

সর্বশূন্ত রহিল কেহ পরশ না পাইল। 
তেঞ্ি? সে ভ্রমিয়া বুলি সকল সংসারে । 

সর্ধজনগুণ ধরি হয় নির্ষ্িকারে ॥ 

ভূতীয়ে গুরু তৈল দেখিয়া আকাশ। 
সর্ধত্র আছয়ে কেহ না পায় পরশ ॥ 

হরি চিন্তে আছে মুগ সর্ধবগুণ ধরি। 
ব্রমিরা সংসারে কেহ পরশে না হরি ॥ 

চতুর্থে আর গুরু জল দেখি কৈল। 
আছন্ে হৃদয়ে সর্বজনে ত ব্যাপিল ॥ 

তার গু৭ দেখি মোর হৃদর নির্মবল। ... 
হরি চিত্তি কৈল আমি জনম সফল ॥ 

পঞ্চমে ত আর গুরু কৈল হুতাশন। .. 

ভাল-মন্দ পোড়াক়্যা কৈল আপনার সম ॥ 

তাহ! ত দেখিয়া গুণ ভেদ নাহি করি।. 

পুরীষ-চম্দ লা করি ব্যবহারি ॥ 

যষ্ঠে আর আীহয় চন্দ্র মহাশয়। 

: আপনি ন1 মরে পুন কলাক্ষয় হয়. চর 

| সপ্তমে ত গুরু সুর্য্য একেলা সংসারে 1 

৷ জলে স্থলে দর্পণে সবে দেখি তাঁরে ॥ 

ূ তেঞ্রি সে জানিঙ্গু গরু এক নিরঞ্জন । 

নানা ভাব সংসারে তাহার কারণ ॥ 

। অষ্টমে ত গুরু মৌর কপৌ।ত যেনমতে ৪. 

কছির সকল কথ শুন একচিত্তে ॥ | 

র দাম্পত্যে নান! স্থুথে বৈসফে কাননে | 

ৃ ধরিল কপোতী গর্ভ স্বামী-বিদ /মানে ॥ 

ূ চারিগুটি ডিম্ব করি চারি পুত্র কৈল। 

ূ আহার আনিতে ছুঁহে পর্বতে চলিল ॥ 

হেনকালে অক্ষটি সেই বনে আইল। 

গাছের উপরে আদি পক্ষেরে দেখিল ॥ 

৷ ভক্ষ্য-সাট দি তারে জাল পাতিল। - 
মায়-লোভ দিয়া চারিশিশু বন্দী কৈল &. 

দম্পতি আঁইল ছু'হে আহার লইয়া । 

না দেখিয়। পুত্র বনে বুলেন চাহিয়া & . 

দেখিল! ত শিশু বন্দী অক্ষটির স্থানে 1. 

| মুচ্ছিত। কপোতী হৈল হরিয়া চেতনে 

শোকেতে মরয়ে লোক সকলসংসাঙ্টে+ 

এমতি জানিহ ভাই সংসার অসারে &.. 

ধর্দসীল প্রিয়া তোম। না দেখিব আঙ্প. 

ছাঁড়িব শরীর আর ন করি বিচার &. 

আশ্বাসবচনে শ্রিয়া সন্মোহ দিল মোঝে: 
সেই-ম্বাক্য গাছে থাকি ফগোত স্তা 



' অন্গুতাপ করে কপোত মহাছুঃখমনে | 
সাউরিয়। তনু আমি ছাড়িব এখনে ॥ 

প্রাণের ঈশ্বরী প্রিয়া পঞ্জরভিতরে । 
সুত্র গেলে প্রাণ কেন আছয়ে শরীরে ॥ 
ঢাবিতে ভাবিতে শোকে হৈল অচেতন | 
মক্ষটির পাশে গিয়া করয়ে কুনদুন॥ 

নিকটেতে মৃত্যু 'হৈল দ্ডাহা! নাজ 

শোকেতে ব্যাকুল হৈয়৷ তাহ! নাহি লখি। 

শোকেতে মরয়ে যবে সংসারভিতরে। 

বান্ধিয়! পাড়িল ব্যাধ জালের উপরে ॥ 

সেই পক্ষ বান্ধি ব্যাধ হন ষিতমনে । 
কতার্থ হইয়! কল ঘরেরে গমনে ॥ 

শোৌকেতে মরণ হৈল সকল জানিল। 

তার পাপ দেখি আমি শোক পাসরিল ॥ . 

নবমে ত গুরু অজাগর ত কাননে । 

বুথে শুয়্যা মুখ মেলি থাকে সর্বক্ষণে ॥ 

দৈবে ত তাহারে আনি আহার মিলায়। 

সুখ অভ্যন্তরে গেলে ধরিয়াত খায়। 

আহারে যতন ভাই কভু না করিবে। 
যে জন স্থজিল সে অবস্ত আনি দিবে ॥ 

দশম সমুদ্র আমার প্রধান গুরু হৈল। 

তীরে বলি বলি টি বন্ধ না হইল। 
ঘিরিষায় নদ-নদী ঘান্ন ত তাহারে। 
টতথাচ আকুল মাত্র বৃদ্ধি নাহি ধরে ॥ 
্র্যেযের তাঁতে তার যত জল হরে। 

ঈষৎ মাত্র টুটি কু নাহিক তাহারে । 
তার গুথ দেখি মনে হরিষ করিল। 

চিথে ছংখে ষত কিছু তাহ! না গণিল ॥ 

্রকাদণে পতঙ্গ মোর আর গুরু হৈল। 

জ্াঞ্চণ তাহারে বলি পুড়িয়! মরিল ॥ 

কেঞি দে জানিল আমি সংসারে বিষয় 
ই স্ধ হয় সেই অবশ্ত ষরয় ॥ 
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ঘবাদশে ত আর গুরু মধুকর হৈল। 

পুষ্পের মধু লরন্যা পুষ্প এড়ি দিল ॥ 
তা দেখি জানিল তবে সংসার অনার। 

সবে মাত্র নারায়ণ প্রভূ কর তার ॥ 

ব্রয়োদশে অর গুরু মধুমাছি টকল। 
নান! পুম্পের মধু আনি পঞ্চয় করিল ॥ 
নাহি খায়্যা নাহি দিয়া সঞ্চয় করয়। 

পরাণ বধিয়া' তার সব মধু লয় ॥ 

তাঁছ। দেখি জানিল সঞ্চয় বড় কাল। 

সঞ্চয়েতে বৈরী হয় যুবাবৃদ্ধকাঁল॥ 

চতুদ্দশে আর গুরু করিবর ৫হল। 

৷ মারা-স্্রী-লাগিয়! অরণ্যে বন্দী হৈল ॥ 

| কাষ্টেরে হস্তিনী পাড়ি ছুর্গতি করিয়া । 

৷ কামে মত্ত হয়া? তথি মরয়ে পড়িগা ॥ 

। তেঞ্চি সে জানিল আমি নারী মায়াময়ে । 

1 নিকটে রহিলে বড় যোগীর মন মোছে ॥ 

| মাংসপিও-লোভে মৃত্র-পুরীষ-ভক্ষণে। 
এড়িল্সু ত মুগ স্ত্রীর জানিয়! কারণে ॥ 

। পঞ্চদশে হরিণী মোর আগু গুরু হৈল। 

পতিতে মোহিত হয়্যা পরাণ ছাড়িল ॥ 

ভ্রমে স্ত্রীর লোভে মরে সকল সংসার । 

নারায়ণ-গাথা ছাড়ি গতি নাহি আর ॥ 

ষড়দশে আর গুরু মত্ম্তরাজ হৈল। 

বড়শী-আহারে দেখ পরাণ ছাড়িল। 

লোভেতে মরণ হয় সংসারভিতরে । 

তেগ্ ফল-পত্র খায়্যা পূরয়ে উদরে ॥ 

সপগ্ডদশে আর গুরু পিঙ্গল! নামে নারী । 

তার কথা গুন রাজা মনস্থির করি ॥ 

দ্বারী হয়্যা নগরে আছিল চিরকাল । 

সেই কর্মে ধনবৃত্তি বাড়িল বিশাল ॥ 

সেই বৃত্তে দিনেদিনে আদর বাঁড়ায়। 

একদিন সদগর বলিল তাহা ॥ 

পোপ াস্পিাশী পাপ শিক 

টি 



| না আনিয়া আর জন না করিত ভঙ্গে। 

বন্ধন দিব আমি থাক মোর সঙ্গে ॥ 

সেই লোভে পরিহরিলেক আর জন। 

অবসর পাইয়াছে করিয়া মন্থন ॥ 

দৈববশে সাধুর তথা নহিল গমন । 
আসিব আদিব বলি চাঁহে ঘনেঘন । 

ছুআর বাহির ঘর আঁত-যাত কত্বি। 

আসিব দৃঢ় চিত্তে বছ আশা ধরি ॥ 

প্রহরেক রাত্রি গেল ছিতীয় প্রহর । 

তবু ত না আইল চিন্তে হইল ফীঁকর | 

তৃতীয় প্রহরে না করিল আগমন। 

ধরণী পড়িয়৷ উঠি চিন্তে মনেমন ॥ 

হেন পাপ আশা মুগ্রি বাঁড়াইলু চিতে। 

এখন শরীর গেল কি করিবে বৃত্তে ॥ 

জন্মিয়া অনেক পাপ করিল সংসারে । 

আপনা বলিয়া কেহ না বলিল মোরে ॥ 

মিথ্যা ধন-জন আর মিথ্যা সংসার । 

মরিব নরকে মোর নাহি প্রতিকার ॥ 

গ্রত করি মরি মুগ্চি মিথ্যার কারণে। 

তেজিল সে সব কার্য নাহি প্রয়োজনে ॥ 

নৈরাশ হইয়া সেই থাকি নিজ সুখে 

আশা এডি হরি চিস্তি এড়াইল ছুঃখে ৪ 

তার কারণে মুঞ্রিং ছাড়িলু সংসারে । 

নৈরাশ পরম সুখ বলিল তোমারে ॥ 

অষ্টাদশ আর গুরু কুরলপক্ষে হৈল। 

এড়িয়া ত মাংস খাঁঞ মরণ এড়াইল ॥ 

তার সেই মাংস দেখি আর পক্ষগণ। 

মাংসলোতে তাহারে মারিতে আগমন ॥ 

চতুর হুইয়! পক্ষ মাংস এডি গেল। 

কেহ নাহি লাগ পাক্স বড় সুখ পাইল। 

নিষ্ষিঞ্চন হৈ ভয় নাঁঁহছক সংসারে ।. 

সেই খর কৈলৈ আমি গুন নৃপবরে ॥. 

উইক সীব। 
উনবিংশে শিশুত্রীড়া গুরু ত মানিল। .. 
শরীরেতে ভয় তার কিছু নাজানিল। . . 
নানা ক্রীড়া করে স্থখে ছুঃখ নাহি জানি।.. 
কালকূপে চিন্তি রাজ। সেই চক্রপাণি॥ ... 

বিংশেতে গুরু মোর কুমারী হইল। 
যাহার প্রসাদেমোর সঙ্গ খণ্ডাইল॥ 
দাম্পত্যের খর্দিদ্িজ অবিবাহিত! কন্ঠাখাঁনি। 

বিবাহ ত দিব বন্ধ পিত! ঘরেরে ত আনি ॥ 

অতিথি করিতে পিতা গেল ভিক্ষাটনে। 
জল আনিবারে মাতা করিল গমনে ॥ 

ছেয়া লক্ষ করি ধান্ত কুটি শুন্ত ঘরে । 

ছুইহাথে শঙ্খ বাজে লঙ্জ। হেন করে & 

হুইগাছি শঙ্খ মাত্র দুই হাঁথে থুইল। 
না বাজে হাথের শঙ্ঘ বড় প্রীতি পাইল ॥ 

তা দেখি সংহতি মোর. আছিল বত জন । 

তাহা দূর করি হরিপদে দিল মন॥ 

দ্বৈপায়ন ছুলুবন তৃতীয় সংহতি। 
একেলা পরম স্থথে নিভঞ্জনমতি ॥ 

একবিংশে আর গুরু কাগকর্তা টহল। 

এক দৃষ্টে কাগুগতি আর দৃষ্টে কৈল ॥ 

সর্ববসৈন্ে যায় রাজ! তার পাছু দিয়া । 
না করিল দৃষ্টিপাত কাণ্ডে মন দিয়া ॥ 
একৃষ্ট মনে সেই করিয়া! ধেআনে। 

তাহাতে মজিল চিত নাহি দেখি আনে ॥ 

দ্বাবিংশে আর গুরু সর্প মোর হৈল। 

পর ঘরে স্থাখে রহে ঘর না বান্ধিল॥ 

ঘর-দ্বার বান্ধিয়া নর মনে কি কারণে। 

যথ। তথা বঞ্চে রক্ষা! হয় ত কাননে ॥ 

ত্রয়োবিংশে মর্কট আর গুরু হেল। 
সগুণ উদরে সুত্র কেমনে হইল. ॥ 
মারিয়া াহিল সুর পেটে কিছু নাই ।. 

জামিল সক্ধল কৃষি গৃজিল গোসাি&.. 



ানিল দল সৃষ্টি কারো! বশ নয়। 

চিত্র নারায়ণ হুখে নিবসয় ॥ 

্তূরকিংশে আর গরু কুস্তিরিকা হৈল। 

 শ্তাহা সব হৈতে যত পতঙ্গ উপজিল ॥ 

একগোটা পতঙ্গ যখন মাত্র ধরে । 

(িত করি কুস্তিরিক! তাহা দু 

জার কূপ দেখি লেই ছাড়রে জী 

 অুততিকা বেষ্টিত করি থাকে অনুক্ষণ ॥ 

যেই রূপ দেখি খৈল সেই রূপ হৈল। 

কুম্তিরিকা হৈয়। সেই পতঙ্গ উড়ি গেল॥ 

ইহা ত জানিয়া তাবে শ্রীমধুস্দন । 

ভাবিতে ভাঁবিতে সেই হয় নিরঞ্জন ॥ 

এতেক কহির়! সেই অবধৃত জড়ে। 

শুনিয়া সকল তত্ব মোহপাশ ছাড়ে ॥. 

পুন হে উদ্ধব তত্ব কেহ কারো নয়। 

আপনি আপন গুরু জানিহ নিশ্চয় ॥ 

খ্ুনিয়। সকল লোক হরধিত মতি। 

পছিভমাধব কছে নারায়ণ গতি ॥ 

গারো. 

টা মহারাট) রাগ। 

'স্বাদশস্বন্ধের যোগ শুনিয়া অবণে। 

স্সার কিছু বলি গুন পরম যতনে ॥ 

 শুনরপি উদ্ধব বলেন নারায়ণে। 

ফহিলে পরম তত্ব শুন সাবধানে ॥ 

আপনি আপন গুরু আপনি ত শিষ্য । | 

এফতাৰ করি দেখ সকল মগুষা ॥ 

না আপন বদ্ধু ক্মাপনি ত বৈরী । 

আপনি সে আপনার ভাল-মন্দ করি॥ 

কর্মপাশে বন্ধ লোক করহ়ে ভ্রমণ । 

'পরব* যা শে নাখের সাজন ] 

নবদধার ঘরে আআশ্রা বাছধিযা মারায়।.. 
মনসঙ্গে ইন্দ্রিয়গণ লংসার ভূঙ্জায় ॥ 

উদ্ধব পুছিল তবে করিয়া! ভকতি। 

সভার ভিতর আত্মা মায়ার বিভৃতি। 

সভাকার আদ্ান্তে থাকে ত ভার চিহ্ন! 

সর্বত্র আছয়ে বায়ু সন্ত হৈতে ভিন্ন 

সংক্ষেপে কহিল আমি ৰিভূতিবিচার । 

বৈষ্ব জানিহ প্রধান অংশ আমার ॥ 

প্রধান পুরুষ আমি সংসার কারণ। 

ভূতগণ অহস্কারে ইন্দ্রিয় মন ॥ 

আদ্যে বিষু হই আমি দেব পুরন্দর। 

ত্রহ্মজ্ঞানে পারকআ মি রুদ্রেতে শঙ্কর ॥ 

দেবখধি নারদ আমি প্রহলাদ দৈত্যগণে। 

মুনিগণে ব্যাস আমি নন্দ গোপজনে ॥ 

যাদর্গণে বণ আমি কপিল সিদ্বমাঝে | 

খাদ্ধি নিদ্ধিগণে সুমেক্ক গিরিরাজে ॥ 

বেদমধ্যে সাঁম বেদ ছন্দেত ভুষ্কার। 

তেজ হৈতে তেজ আমি আমার আকার! 

জ্যোতিমধো নুর্যয আমি মরুতে পবন । 

পিভৃমধ্যে অজপাদ বিদ্যা মধ্যে জ্ঞান ॥ 

যক্ষমধ্যে কুবের জমি ধনের ঈশ্বর । 

সুনিতে অগন্তয আমি হই মুনিবর ॥ 

গঙ্গামধ্যে সাগর আমি গন্ধর্কে-চিত্ররথ | 

হ্থাবরে হিমালয় আমি বৃক্ষে অশ্বখ ॥ 

অশ্বে উচ্চিঃশ্রব! আমি গুজে ীরাবত ॥ 

" পক্ষেতে গরুড় আমি নাগেতে অনন্ত ॥ 

নদীমধ্যে গঙ্গ| আদি মতন্তে ত হকর। 

নরে নবেম্বর হই সর্বশক্রিধন়্ ॥ 
 তারাগণে চজ্ আমি সর্পে ত জনস্ত। 
উৎপত্তি প্রলঙ্ন আমি জাদ্য মধ্য অস্ত ॥ 
মোর অংশ হেইঞম সেই লে জীমন্ত |. 



আমি সে স নংসার-স্থিতি-উতপতি প্রলয়। 
সমুদ্রের ঢেউ যেন সমুদ্রে মিলয় ॥ 
“আমা বহি-কিছু নহে বলি তত্ববাণী। 
"আমারে জ।নিলে সেই সংসারেতে জানি ॥ 
একই আকাশ যেন হয় ভিন্ন ভিন্ন। 
তেমতি অ।মার এই সংসারের চিহ্ন ॥ 
জলমধ্যে মহোদধি নানা হুর্যযছায়া। 
'আক্ৃতি-গ্রক্কতি বত সব মোর কাযা । 
এত শুনি উদ্ধবের সন্দেহ ঘুচিল। 
ভক্তি করি পুনরপি গোবিন্দে পুছিল 
দয়া করি মোরে যত বৈলা গদাধর। 
এতেকে তরিব ভবসংসারসাগর ॥ 

'সেবকেরে দয় যদি কৈলা নারায়ণ। 

দেখাও আমারে সূর্তি সংসারকারণ ॥ 

শুনিরা! তাহার বাণী শ্মধুহ্দন | 

উদ্ধবেরে নিজমূর্তি দেখাইল! তখন ॥ 
'কোটকোটি-হুর্য প্রকাশ তেজোময়। 

প্রকাণ্ড শরীর অতি নেখিয়! বিশ্য্ন ॥ 

মধালোক ভেদিয়! ত কিরীট মুকুট। 

মহুল্লেণক তপোলোক ব্যাপিত উভ বাঁট। 

চন্্রকুর্য। ছুই চক্ষু শ্রথণ আকাশ। 
শ্যর্গনদনদী জিহৰ। পবন নিশ্বাস ॥ 

সমুদ্র উদর বত নধনদী নাড়ী। 
-নাভিপন্মে চহুভূজ করে নানা কেলি ॥ 

দশদিগ দীপ্ত কৈল লোমকুপজ্যোতি। 
নাভিপদ্ধে চতুম্মুথে ব্রহ্গ। করে স্ততি ॥ 

চারিবেদ-সহিতে বদনে সরন্বতী। 

হুদে বিষ কণে রুদ্র মধ্যে প্রজাপতি ॥ 
ক্কটি উরু জানু জজ্ঘ গুরু পদতলে। 

জাতু অধোভাগে গিরা নান্ষিল পাঁতালে 

ম্মসংখ্য ত পাণিপল্প শতসংখ্য শির । 
ব্রন্ধসরদ্বতী.দেখি লকল শরীর । 

| উদ্ধভাগে থাকি ষ্ত খষি দেবগণ | 

মধ্যে নর পণ্-পন্দ স্থাবর-জঙ্গম ॥. 
অন্থর রাক্ষস নাগগণ শেবভাগে বু 
থাকিল সকল লোঁক ফেহ নাহি লাগে॥ 
কেহ উঠে কেহ পড়ে কেহ জীয়ে মরে! 
কর্দহৃত্রে বন্ধ লোক গতাগতি করে? 

দেখিরা অপূর্বাক্জীপ উদ্ধবে হৈলভ্রঘ॥ 
ক গছ কক এ 

দেখিয়া তে।'মার রূপ সংসার কার%। «: 
তোম! হৈতে ভিন্ন কিছু না দেখি এখন £ 

৷ সভার অভ্যন্তরে থাক পাতি মায়াজালে। 
র বান্ধিক্া পুক্তলি যেন কর্মান্থত্রে করে %& 

| তুমি সব ভূত হয়্যা অবার্থশরীর ॥ 
তোমার মায়াম কোন্ জন হয় "স্থির ॥ 
হুর্য্যকোটাসম তেজ দেখিয়া তোমার । : 
র এ সব দেখিতে চক্ষু না সহে আমার ॥ 
। প্রসন্ন হইয়া এই মূর্তি সংহারি। 
সাম্যরূপ দেখাহ কিরীটকুগ্ডলধারী ॥ 
| তবে বিশ্বরূপ দেখাইয়! নারায়ণ। 
৷ বাস্ুদেবমূর্তি ধরি ভুবনমোহন ॥ 
ৃ ঈষত হাসিয়। তবে উদ্ধবে বলিল। 

৷ হেন বিশ্ব্ূপ মোর কেহ না দেখিল ॥ 
| ব্রঙ্গা-আদি দেবগণ অভিলাষ টকল। 

1 তবু মোর এইরূপ কেহ না দেখিল ॥ 

ূ যজ্ঞ দান তপে মাম! না পায় দেখিতে । 
। কেবল পার আমা দৃড় ভক্তি হৈতে॥ 
ৃ তুমি ত আমার ভক্ত জানি সর্বকাল। 

তোমারে দেখাইল তেঞ্ি শরীর বিশাল 6. 
| আমাতে কেবল ভক্ত হয় যেই টার (1. 

গৃহ-পুত্র-কলত্রাদি দেই বিলর্জন ॥ 

জলের বিশ্বক যেন কেহ স্থির নছে। 
পথকে পিকে হেন পথ-পৃধিচয়ে ॥. 
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বিষয়বাসন! এড়ি কর নিজ কর্ম । 

ফলিবে অসংখ্য বিষুই বাঁড়িবেক কন্দ॥ 

সর্ধবভূতে, ,সম কর ছাড় সব সঙ্গ । 

সঙ্গ হৈতে দৃঢ়বন্ধ সদা! মনভঙ্গ ॥ 

"গজ ছাঁড়িবারে দি উদ্ধব না পার ॥ 

সাধুজনষঙ্গ করি মন স্থির কর॥ 

পবন হৈতে সংসাবীর মন অনিবার। 

: মন বশ হৈলে বশ সকল সংসার ॥ 

ততো ছায়। গতায়াত ভয় নাই গণে ॥ 

বিষয়ের লোভে মন ভ্রমে নানা স্থানে ॥ 

বিষষ্টবিলাসী বব মনে না শুনিল। 

“এত বশ হইয়া সব পাসরিল ॥ 

অন্ুক্ষণ নষ্ট হয় সংসারের সুখে। 

আনন্দসাগর ব্রহ্ম তাহাতে বিমুখে ॥ 

কহিয়ে পরম তন্ব শুন একমনে । 

মনের নিরোধ কর পরম যতনে ॥ 

মোর কর্মে রত হয়্যা সর্ধবভূতে দয় । 

আমার ভকত হৈলে জিনিবে সর্বমায়া ॥ 

ভূতহিংসা করে যেই ছিংসয়ে আমারে । 

সর্বভূতে হয়্যা আমি দেখাব তোমারে ॥ 

মোহে চিত্ত নিবারিয়া সভাই আমা দেখে। 

আমারে পাইবে তবে €সই ব্রন্মলোকে ॥ 

গোসাঞ্রিবচনে উদ্ধব মনেতে হরিষ। 

দ্বিজ মাধব বলে যোগবিমরিষ ॥ 

পন্পার ৷ 

পুন উদ্ধব যোগ জিজ্ঞাসিল তবে। 

অসার সংসারসিক্ধু পার হবে কবে ॥ 

পুনরপ্রি উদ্ধব তবে কফেরে পুছিল। 

তোমার বচনে মোর অব্ঞান তুচিল ॥ 

বত বত শুনি প্রভু তত বাড়ে সখ 
অনুতপানে কোন্জন, হয় তত বিসুখ ॥ 

“টনিক | 

মোর কর্তন ক্র তবে আমা. পাইবে ১.7 

হেন উপদেশ গোপাঞ্ঃ আমারে কহিবে & 

কোন্ কর্ম তোমার কেমতে তোমা পাই। 
নিস্তার করিয়া কহ পুছি তুমা ঠাঞ্চি॥ ' 
তুষ্ট হ্যা তাহারে বলল! গদধাধর। 
শুন হে উদ্ধব কহি একনন কর।॥ 

ূ আমায় নিবেশি চিত্ত আমায় ভকতি | 

পপ স্পা পপর এ. 

করিব সকল কর্ম কামেতে বিরতি ? 

যার যেই কর্ম ধর্ম বিধাতা্য'জত | 
তাহ! ছাড়ি অন্ত কন্ম না করিহ চিত॥ 

। ধার সেই আচারে ত চিত্ত মজাইয়া। 

ূ পাইবে আমার পদ সংসার তেজিয়া ॥ 

 ত্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শৃদ্র চাবি জাঁতি। 
৷ মুখ বাহু উরু পদে ক্রমে উতপতি ॥ 
র ষজন যাজন বেদঅধ্যয়ন অধ্যাপন॥ 

৷ দান প্রতিগ্রহ ষটপদেতে ব্রাহ্মণ ॥ 

ৃ সাঁধুজন পড়াইব উত্তম দান 'দব। 

| অল্পে তুষ্ট হয় দ্বিজ চী:বক1 করিব & 
। যজন পঠন দান এই তিন কর্ম 

| বশত রাখিৰ প্রজা করব এই ধর্ম ॥ 

৷ যুদ্ধে ভঙ্গ নাহি দিব ত্রাস তেজিব। 

ভয়ানকে ত্রাণ কার যুদ্ধে রাখিব ॥ 

| জন পঠন দান তিন কম্মে বৈশ্য । 

| কৃষি ত বাণিজ্য করি পুুষব মনুষ্য ॥ 
| শৃদ্রের ধম তিনজ্ঠাত্তর সেবন। 

চাধ চধি ধনার্জন কুটুত্ঘতরণ ॥ 
! সংক্ষেপে কহিল চারিভাতির আচার । 

| এই কর্ণে ষেই থাকে সেই ত আমার ॥ 
। ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ সন্ন্যাস আশ্রম। 

ক্রমে ক্রমে ত্রঙ্ষণ করিবে নিজধর্ম ॥ 

| উপবীতিদ্দিনে দ্বিজ হার স্থানে । 

সংঘম করিয়া বেদ করিবে পঠলে& 



গুরুপত্বী-সেবা! করিষে একমনে | 
গুরু যে বলিব তাহা পালন যনে ॥ 

গুরুআঁগ্ঞ! লয়্যা ভিক্ষ। করিয়! ভু্রিবে। 

ত্রিসন্ধ্য! সান সন্ধ্যা ত করিবে ॥ 
যেনমতে বেদপাঠ করিবে ব্রা্গণ । 

তাহার করণ এবে শুন দিয়! মন ॥ 
গুরুরে দক্ষিণা দিয়া সমাযুক্ত করি। 

যুবাকালে বিভাইব কুলের কুমারী ॥ 

০ গ্রহস্থআশ্রমমত করিবে আচার । 
পঞ্চযজ্ঞ করিয়া পাতকে হয় পার । 

যথাকানে জ্ঞান্দান বথাকালে বিধি। 

করিয়া মনুষা পিতৃখণে হয় পিদ্ধি ॥ 

নানা ধজ্ঞ দান করি দেব আরাঞনে । 

দৈবধণে পার হৈব করি বছদানে ॥ 

অন্তিথি করিয়া তার ভক্ষ্য-ভোজ্যদানে | 

সম্কৃচিত হই আমি অতিথিপূজনে ॥ 

যার ঘরে অতিথি করয়ে উপবাস। 

লক্ষ লক্ষ জন্ম তার নরকে নিবাস ॥ 

অতিথি যাহার যায় বিমুখ হইয়া । 

তার ষ্ত পুণ্য জয় নিজ পাপ দিয়া ॥ 

এত জানি অতিথি পুজিহ শুদ্ধমতি । 

আথির মুখে আমি খাই ত পিগীতি ॥ 
বিধির*তে আচার করিবে তার মতে । 

শ্থথে পার হৈবে সেই ব্রহ্ষখপ &তে ॥ 

খতুকালে নিঙ্জপরী-উপভোগ হয়্যা | 
প্রজাপতিরূপে তার পুত্র জন্মাইয়৷ ॥ 
আর ভিন আশ্রম যাহার ধেই মনে। 

প্রাণরক্ষা করিবেন গৃহস্থ আশ্রমে ॥ 

ইহাতে থাঁকিলে হয় সভার সেবায় | 

সভাবে বিশেহ হয় গৃহস্থ আশ্রয় ॥ 

শরন্ধাগীল সত্যবাদী সব্বজনহিত। 

মুক্কিপদ পা সেই গৃহস্থ চরিত ॥ 

গাছের পাফিলে পত্র কুড়াইয়! লৈব। 
দেবপিতৃক্ষপ্ করি শেষে যে থাকিব ॥ :.. 
তাহা খায়্যা শেষে সদ] আমারে দাবিক্লা। . 

আমার চরণে মন-নিবিষ্ট হইয়া ॥ 
গাছের পাকলপত্র সেই জলপান। 

হেনমতে বানপ্রস্থপ্অ।শ্রমবিধান ॥ 

তাঁর শেষে সন্যসী ত সর্বযোগ ডেছি। 

দণ্ড-কমণ্ডলু লক্নযা ভিক্ষা! করি ভু ॥ 
এক ঠাই না থাকিব ভ্রমিব দেশেষেশে। 

কোথাও আসক্ত নৈব ব্রঙ্গউপদেশে ॥ 

মনে না করিহ গৃহ-পুত্রাদি বাসন] । 
একাকী ভাবিব মনে ব্রঙ্গের ভাবনা ॥ 

পুরাণের কহিল তোছে এই চারি কর্ণ । 

আচার রাখিলে পাই পরতে ধর্ম ॥ 
আচার রাঁখিলে পাই চির পরমাই। 
আচার রাশ্থিলে হুখসম্পদ বছ পাই ॥ 
লোভ মোহ কাম ক্রোধ এচারি জিনে তত্বে। 

যথ! যথা করিকথা! তথ! মন দ্বিতে। 
সম্পদ ক্ষণ মানি বিপদ বিস্তর । 

ধন-উপার্জনহেতু ছুঃখ নিরস্তর ॥ 
যার ধনডরে চিত্ত কোথাহ স্থির নহে। 

নিরন্তর মনে গুণে রাজ-চৌরভয়ে ॥ 
যথা তথ! থাকে সেই ধনের চিন্তায় । 

ধন-পাশে সুখ-দুঃখ আপনা হারায় ॥ 

ধন তেজি থাকে যেই সেই বড় ধীর। 

নাহি চিন্তা ভর শোক নির্ভর শরীর ॥ 

বটমাত্র করিতে অংশ ক্ষণে ক্ষণে বাঁচে । 

কোটিফোট জন্মে আশ কড়ু নাহি ছাড়ে ॥ 

কারে কেধা করে জয় ফেহ করে! নছে। 

যাঁর যেই কর্পা থাকে সেই তব! কুজরেজ& 

এত বুঝি লোগ্ড ছাড়ি বন্ধে ষেছ-ফন। : 

1 অবশ্ত করায় গোলা উদযব: ॥. 
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মোহ ভেজিবাঁরে উদ্ধৰ শুনহ উপার । 
সংদার অসার দ্নেখ কেহ কারে! নয় ॥ 

যার যার বাপ ম! পুত্রন্গেহ কল । 

সেই মৈলে তার পাছে কেহ না গোড়াইল ॥ 

যত যত মোহ কর তত শোক বাড়ে। 

বন্গনাশে শোক বাড়ে নিজ আত্মা পোড়ে ॥ 
মোহ হৈতে আপনার বুদ্ধি বলক্ষর়। 

আপন হইতে কেহ কারো মিত্র নয় ॥ 
গুহ পুত্র-কলত্রাদদি বিষম মোহ-জালে। 
ইছাতে বধিগলে শোক বিষয়বিকলে । 
'মনে মনে গুণিয়া তেজহ মারা-বন্ধ। 

পাইবে পরম ব্র্গ অক্ষয় আনন্দ ॥ 

কাম জিনিৰারে শুন উপায় আমার। 

বিবেক করিয়া বুদ্ধি বস্তর বিস্তার ॥ 

মহাদেব-ভশ্ম কাঁম পুনর্জন্ম পায়। 
চিত্তের বিকার করি আপন বাড়ায় ॥ 

মাংস রক্ত মেদ পুর একত্র করিয়1। 
কামে ঢাকিল স্থজিল স্ত্রীবূপ হ্যা । 

অমুতস্দৃশ স্ত্রী মনে মনে গুণি। 

স্ত্রী সে কামের মুল তাহ! তবে জিনি ॥ 

দরশনে সুখ পাই দেখিলে পাপ নারী । 
সঙ্গমে সকল হরে ছুঃখ মাত্র ধরি ॥ 

পরিণামে ছঃখভার স্ত্রী ইহ জান। 
কাম এড় অব্যয় সুখ হেন নাহি মান ॥ 

ক্রোধ হৈতে হয় লোঁকের ঘশের বিনাশ। 

ক্ষমা করি চিত্তে ভাব নাহিক প্রকাশ ॥ 

ক্রোধ হইলে মনুষ্য কেহ কাছো নাহি মানে । 

1 নাণ। তীর্থ ভ্রমণ করি শোধহ শরীর ॥ বক্ধবধ গোবধ পিভৃ-মাত হানে ॥ 

- সুরুখ্বর্িত-্চ'ল মন্দ না! করি বিচান্। 

. ক্রোধ হৈতে সর্বলোক হর ছারখার ॥ 
সন্ভাকার এক জন্ম! ভিন্ন না সাবিহ। 

_ আত্মার হুঃখ.ক্িলে মহানরকে গুণিহ | 

ক্ষমা করি ক্রোথ-গর্ব চিত্তেতে তেজিয়!। 

ক্থে থাকে উদ্ধব সংসার পাঁসরিয়' ॥ 

সত্ব রজ তম তিন গুণেতে সংসার । 

তিন গুণে মায়াবদ্ধ পদ্ধতি সভার ॥ 

সভায় এমতি আমি যেন কান্ঠ জন্ত। 

নিলেপ নিগুণ আমি যেন মূলমন্ত্র ॥ 
এক আত্ম! সভাকার কেহ ভিন্ন নহে । 

নিজ কম্মে বদ্ধ হয় ভিন্ন প্রতিভায়ে ॥ 

উদ্ধবেরে গোসাঞ্চি কহিল! যোগবাণী। 

যেন মতে মুক্তি পাই কহি সে কাহিনী ॥ 

আষ্টাঙ্গ যোগের তত্ব বলি সিদ্ধিগণে । 

তাহা বলি তোছে আম শুন এক মনে ॥ 

যম নিয়ম তাহ। আসন প্রঃণাফ়াম ৷ 

প্রত্যাহার ধ্যান ধারণ সমাধি অষ্টনাম ॥ 

প্রথমে বলিল বম-নিয়মব্যবস্থা। 

তথি মন দির! হর ভবভয়ব্যথ। ॥ 

সন্তোষ তিতিক্ষা শেক ক্ষম! দয়া দান । 

সর্বভূতে সমভাব শুন বুদ্ধিমান্ ॥ 

সর্ধভূতে সমভাব বলি যোগ্যবাণী। 

আমারে সুদৃঢ় ভক্তি কবিবা আপনি ॥ 

মন্দ মন অহঙ্কার তেজহ মাতসর্য্য। 

পরদাঁর পরহংস! পরধনচোর্ধ্য 

অপধ্যায় শুন্য দৈস্ কঠে:রবচন । 
মিথ্যাবাক্য পরনিন্দা অপ্পিচবচন ॥ 

অনাচার না করিহ বলিল নির্ণয় । 

ভাল-মন্দ না করিহ করিহ বিষয় ॥ 

অধনের সঙ্গ করি মন কর ্থির। 

সকলে একলে চান্দ্রায়ণত্র ত করি। 

অপূর্ণ সঙ্লাহার ফলাহার করি। 

নানাবিধ তপস্তায় মন কর বশ। 

আমার ভাবন! করি গোএইবে দিবদ ॥. 



অত্যাচার না করিহ অতি অনাচার। 
« নির্জন পবিত্র স্থলে করিহ আহার | 

পল্মাসন আসন মুষ্টিকবিধিরত। 
আসন করিহ তবে যার যেন মত ॥ 
হ্দৃঢ় আসনে বসি মন কর স্থির। 

কায়কাঠিন্ত করি সমানশরীর ॥ 
প্রাণায়াম করিয়া শরীর কর শুদ্ধি। 

প্রথমে পঞ্চম এই প্রাণায়ামবিধি। 
প্রাণায়ামে দোষ হরি মন কর শুদ্ধি। 

আকাশে গমন হয় অষ্ট মহা খদ্ধি 

চির পরমায়ু হয় সর্ব পাপে হবে। 

জরা-মৃত্যু হরে তার প্রাণায়াম করে । 

শরীরের মধ্যে আছে শতসংখ্য নাড়ী। 

ইঙ্গলা পিঙ্গলা তাহে দুই আছে বেড়ী॥ 

ইঙ্গল! দক্ষিণে পিঙ্গলা! আছে বামে । 
সেই ছইপথে বাযুগতাগতি সমে ॥ 
স্যুম্নাভিতরে আর নাড়ী চিত্র। বামে । 

অতি সুক্ষ হয় মুণালতন্তসমে ॥ 

ত্রিবেণীতে সেই নাড়ী ব্রহ্মার পার 
সুদিত হইয়া! আছে যত চন্দ্র ভায়। 

তাদ্বশ অঙ্গুধিক পবনের চায় । 

দেও তিমিসার তায় অভাঁস অপর তিনময় ॥ 

পুরক কুস্তক আর রেচক প্রকার। 
তিনরূপে অভ্যাস করিবে বারে বার 
পুরকে পূরিবে বায়ু নাসিকার পথে। 

দক্ষিণেতে নিরোধিয়া ছুমার তাহাতে ॥ 
অল্পে অল্পে তাহাতে বায নিঃসারিবে। 

হেনমতে প্রাণাক্সাম নিত্য অভ্যাসিবে। 

অভ্যাসের যোগে বশ করিহ পবন । 
ষটচক্র ভেদিবারে করিহ যতন॥ 
নুযুন্ার ছুআর জিনিয়া ভ্রিবেণী। 
পবন নাহার নিত্রা বায় কুগুলিনী 

ছুয়ার রুধিরা আছে কুলঘআকাঁর। : 
 মুখানি বাহির করি পরশআকার ॥ 

ছই নাক ছুই চক্ষু শ্রবণযুগল। 
বদন উপস্থ গুহ নব দ্বার-স্থল ॥ 
রুধিবে উপস্থ-গুহা আসনপ্রবন্ধে | 

ছইহাথযোগে উর্ধ যতঘ্বা় বান্ধে ॥ 
সভদ্রার নিবসিয় অভ্যাসের যোগে । 

আকুষঞ্ণন পুরে বায়ু ত্রিবেণীর ভাগে ॥& . 
পবনে পবনে বায়ু হুঙ্কারে যোগীর |. 
তবে সে সাপিনী মুখ করিবে বাহির ॥. 
ক্রমে ক্রমে সাপিনী রক্ষ রক্ষ দেব নিব । 
তথ! হৈতে অমৃত সব শরীর সিঞ্বি॥ 

হেনমতে অভ্যাস পবন করিব সে। 

ষট্চক্র ভেদ করি ব্রহ্ম পরকাঁশে ॥ . 
প্রথমে আঁধার নামে চক্র চতুর্দল। 
অধিষ্ঠান নাম বর্ণ মাণিকপটল ॥ 

তাহাকে ভেদ্দিলে সব ছুর্গতি বিনাশে। 

দশদল চক্র তার নাভিউর্ধথদেশে ॥ 

তরুণআদিত্যবর্ণ নাম মণিপুরে । 
তাহারে ভেদিলে জানি সকল সংসারে ॥. 

তার উর্ধ হৃদয়ে দ্বাদশ চকু বৈসৈ। 

অনাহত নাম চক্র রবির প্রকাশে ॥ 

তাহার প্রকাশে ব্রহ্মভ্তান উপজিব। 
তার উর্ধে তাঁলুদেশে চক্র প্রকাশিব ॥ 
যোলদল পদ্ম সেই কুরধ্য অবিপত্তি। 
তাহা! ত ভেদিলে পায় ব্রঙ্মমূরতি। . 
তার উর্ধে ভ্রঘধ্যে চক্র ছুইদল। 

আজ্ঞা নামে বন্ত তার মন্তকনিকর॥ 

তাহ।তে দেখিলে হয় ব্রক্ধময় নর |... 
ব্রহ্মদেব পায় তবে সহশ্বেক দল &... 
অধে'মুণী আকে ক্ষণে উদ্ধমুখ, করি ।. 
তাহার প্রগাদে সুধাময় দৃষ্টি করি ৪ 



মটউি৬ নে - সী, দফল। 

ভবে ত আনন্দময় সাগরে মঞ্জিব। 

জরা মৃত্যু রোগ শোক সকলি হরিব।॥ 
ছেনমতে প্রাণার়ামে শরীর শোধিয়। । 
চিরকাল থাকে জ্যোতি শমন জিনিয়। ॥ 

দিব্য-জ্ঞান-দিব্য দৃষ্টি ধরে দিব্য মুর্তি । 

প্রাণাক়ামে বায়ু সব হয়ে দ্িব্যাককৃতি ॥ 

প্রাপায়ামে বনবাস উদ্ধব কহিয়া। 
প্রত্যাহার দৃহি দিয়া ইন্দ্র জিনিয়া ॥ 
ইন্দ্রের খণ্ডাইবে বিষয়ের গতি । 

দিশ্চন্ন করিব মন ইন্দ্রের কি রীতি ॥ 

শুনিতে না শুনে কাণে নম্বনে না দেখে। 

নাসায় না লম গন্ধ জিহ্বায় না চাখে ॥ 

পরশ না! লয় চষ্ষ সর্বত্রই থাকে । 

বিষয়ের প্রত্যাহার বদনের পাকে ॥. 

নাসিকার আপে দৃষ্টি দিবে ত আপিয় । 

নানা পরকানে মন স্থন্থির করিয়া! ॥ 

এক ভাবে মন যদি নিশ্চল হইবে । 
হৃদয়ের মাঝে তবে আমারে ধেআবে । 

আধোমুখে মুদিত হৃদয়ে পদ্ম থাকে । 

প্রাপায়ামে তাহাকে উঠবে উদ্ধমূুখে ॥ 
হৃক্কারে কর্ণিক! পন প্রকাশ ফরিব। 

তার মধ্যে কর্ণিকার মাপনি বেআব ॥ 

চরিদিগে অগ্রিমধ্যে রত্বসিংহাসন। 

তাহাতে চিন্তিব কূপ কমললোচন ॥ 

উদ্দেশে পরম তত্ব ধেন্বাইতে পারি । 

চতুতুজরূণে আমা চিন্তিহ শ্ীহরি ॥ 

নিণ নিলেপ আমি আনন্দন্বক্ূপ। 

কুপা করি ভক্ত জানি ধরি আমি রূপ ॥ 

হুর্যযকোটিপ্র কাশ বিমল গ্যামকান্তি। 

_. নুতন-স্ঙ্গমেঘ -নীগোৎপল ডাতি ॥ 
বদনকমল চঙ্জদণ্ডলবিচিত্রে। 

পল্পদল জিনিম্মা শোভিত দুই নেত্রে ॥ 

নানারত্বে রচিত বিচি শোতে শিরে। :.. 
মকরকুগুল সুই কর্ণে শোভা করে ॥ 

চক্রের কিরণসষ ব্দনশ্রকাশ। 

ক্ষীরোদের ফেনা! যেন মন্দমন্দ ভাস 1 
কঠে শোভে মনিবন্ব কৌস্তভ দীপতি । 

হৃদয়ে উরীবৎদ লোম উর্ধরেখা ভাত ॥ 

অংস-বক্ষ-জানুদেশে জ্যোতি বনমালা। 

যার গন্ধে ভ্রময়ে বিচিত্র ভঙ্গজালা ॥ 

চারিভূজ কমলমৃণ।ল করতল। 

অঙ্গদ বলয় রত্ব অঙ্গুলি সিকল। 

| সুকুতার হার পীতবসনভূষিত। 

ূ মেঘেতে বলধাপপাতি উজ্জল ষোজিত ॥ 

৷ শঙ্খগক্র গদাপন্প চারিহাতে শোভি। 

৷ বঙ্গার উৎপত্তিস্থান মানি সেই নাভি ॥ 

৷ কটীস্জ্জে মেখলা কটিয়ে কটাদেশে। 
ৰ পীতবস্থ পরিধখন মনোহর বেশে ॥ 

ৃ চরণকমলোপর নখমণিগণ। 

ৃ ব্রহ্ম। আদি দেবতার মন্তকভৃষণ ॥ 

! কনফচম্পককাস্তি বামে লক্ষ্মীদেবী। 

: দর্্বাদলস্ত।মতন্থ দক্ষিণে পৃথিবী ॥ 
ূ ধ্যানদৃষ্টে মুনিগণ সনকাদি পৃষ্ঠে । 

ূ সন্দুথে গরুড় স্তুতি করে একদুষ্টে ॥ 

ূ চতুুজ সব ঘত পারিষদগণ। 

| গন্ধর্ধে গোমাঞ্ির পদ করে নিরীক্ষণ ॥ 

ৃ হেনরূপে জীব যদি ধ্যান কণি লন | 
ূ সর্বাঙ্গ দেখিব মোর অনন্যন্ৃদয় ॥ 

| আরেরে না যাব মন রহিব দৃষ্টি পদে। 
1 ধারণা করিব মন নিশ্চল তাহাতে । 

- 1 অবস্ববনাত্র গোলাঞ্ির দেখিব একে একে 

, ষা দেখি ত" দেখি মন অন্ত নাহি দেখে | 

প্দতল হৈতে খঙ্গ একে একে তেজি। 

গোসাঞ্ির হান্তমুখ যনেমনে ভজি ৭. 



উদ্ধায জী সংবাদ । 

স্ুধাকর জিনিয়া কেবল তাঁর হাস। 
। ভাঁবিতে ভাবিতে তাহে আনন্দ প্রকাশ ॥ 

ক্ষীরোদ মথিয়! যেন অমৃত তুলিল। 

হাস্তমুখ হৈতে মহাজ্ঞান উপজিল ॥ 
আনন্দসাগরে যোগী করে জলখেলা । 
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে বরহ্মপনে মেল! ॥ 

ভাবিতে ভাবিতে হয় লোমাঞ্চশরী ৷ 

ক্ষণে ক্ষণে নয়নে গলিত ধর্্নীর 1 
ঢাক ঢোল মহাশব বাজে তার কাণে। 

ব্ন্মেতে মজায়্যা চিত কিছুই না শুনে ॥ 
মুগ্ধবেশ্তা! আলিঙ্গন যদি দেই তারে। 
তৃণেতে নারীতে মম ভাব অধিকারে ॥ 

নানা বাদ্য-নৃতায কর তাহার সন্মুখে । 

একটৃষ্টে ত্রহ্গতত্বে তাহাকে না দেখে । 
নানা রস ভক্ষ্য লয়্য। দেহ মুখপর | 
না বুঝয়ে ভোগ কিছু তিকত মধুর ॥ 
পারিজাতগন্ধ আনি ঘষ তার নাকে । 
ভাল-মন্দ জ্ঞ।ন নাই এ্রক পথে থাকে ॥ 
হেনমতে ইশ্রিয়লকল করে বশ। 

পরম সমাধি থাকে পায়] ব্রহ্গরস ॥ 

উন্মত্ত বধির তার স্বরূপ হইয়া। 
নানা স্থানে থাকে যোগী ব্রন্ধে মন দিয়! ॥ 
উদ্ধব কহিব তোরে এই যোগ কথা। 
এইপদে মন দিয়া ছ।ড় ভব-ব্যথা ॥ 
এ সব পরম তত্ব ধরিহ দৃঢ়মতে । 
কহিও স্থুজনে ইহ। ভক্ত অন্গুগতে॥ 

না কহিও পাষণ্ডীরে বেদহিংস! করে। 
অভক্ত তুর্জান সেই আম! পরিহরে ॥ 
বলিহ সতত যেই আমার ভকত। 
কহিবে শুনাবে তারে আমার চরিত্র ॥ 
তবে মোর পদ পাবে না কর বিশ্ষয়। 
চল উদ্ধধ তুমি জাঁপন নিলয় ॥ 

| 

তষট৯ 

এ বলি বিদার দিল! উদ্ধবের তরে । 
চলিল! গোসাঞ্জি তবে নিজ জভ্যস্তরে ॥ 
এতেক প্রভুর বাক্য শুনিয়] উদ্ধব। ' 
গৃহ পুত পরিবার ছাড়িল বৈভব ॥ 

থাকিব য.দবগে|সাঞিংর ঘ্বারকাতে | 

এত বুঝি উদ্ধাব রহিল তখাতে 
লান। সুখে বাড়ান যাদববংশ তথা। 

বর্গ ছাড়ি পারিজাত পুষ্প আছে বথা ॥ 

দেবগণের যত ষত রতন আছিল। | 

দ্বারকায় আসি সব একত্র হইল ॥ 

না! ভেল মরণ কারো চিন্তা ভয় শোক। : 
কাছে হৈতে পরাভব নাছি পায় লোক 1 
দ্বরিকার মহিমা! বলিব কোন্ জন । 

অবতার কলা যথা দেব নারায়ণ ॥ 

গোসাঞ্ঞির পুত্র-পৌত্র যতেক কুমারে | 
কোন্ জন গণনা করিতে তাহ! পারে ॥ 

কুমার পড়াইতে আইল বত দ্বিজগণ। 

তিনকোটি-আশীলক্ষ তাহার গণম ॥ 

নিত্য নিত্য ষথান্থুথে বাড়য়ে কুমার 1 

আছে দয়া ভেদ গুণ বিক্রমে বিশালে॥ 

অক্ষয় অব্যয় হেল দ্বারকাঁর লোক । 

ন৷ জানিল জরামৃত্যু না জানিল শোক ॥. 
এইরূপে বঞ্চয়ে গোসাঞ্জি সেই পুরে । 
পঞ্চবিংশতি-অধিক শত বৎসরে ॥ 
গুন শুন আরে লোক ক্জের অবতার । 

হেলার তরিবে সভে এ ভবসংসার & 

তক্তজনে অনুকূল হয় নারার়ণ। 

ধরিল! মান্গষতন্ু ব্রহ্ম সনাতন ॥ 

সর্বব্যাপী বূপ যার নির্গম নিরাকার। : 

লোকশিক্ষাহেতু গোসাঞ্ কৈলা অবতার । 
তে 



৩৪২ 

যছুবংশ-ধবৎস। 

এইরূপে কৃষ্ণ-রাঁম দ্বারকায় থাকে । 

অক্ষর অনন্ত ষছুকুল তাছে দেখে | 

পৃথিবীর ভার হুরি হরিতে কৈল জন্ম । 

 জারিয়া বতেক দৈতা ঠকল দেবকর্মম ॥ 

তবু কিছু না ঘুচিপ পুথবীর ভার । 

এই যছ্ুবংশে কারো নাহিক নিস্তার ॥ 
দ্বেবগণ আসি ধত কৈল নিবেদন । 

সে সব তখন মনে হুইল ম্বরণ ৷ 
আমর প্রতাপে কেহ না পারে মারিতে । 

আঅনিবার যত বংশ বাড়ে নিতেনিতে ॥ 

এত ভাবি ব্রন্গশাপ পর্ব-লক্ষ্য করি। 

ষছবংশক্ষয়হেতু চিন্তিলা শ্ীহরি ॥ 

্রহ্ষশীপ ঘুচাইতে গোসাঞ্চি। সবে পারে । 
তবু নাহি ঘুচাইল লোক বুঝিবারে | 

শরীর সুস্থির নহে অবশ্ত বিনাশ । 
ক্রক্ষশাপ না ঘুচার়া! করিল! বিকাঁশ ॥ 

ছেনকালে মহোত্পাত দেখে সর্বনরে | 

হৃদয়ে বাড়িল চিন্তা-ভয় নিরস্তরে ॥ 

আকাশে গ্রাসিত রানু চন্দ্র-দিবাকর। 

ভূমিকম্প হৈল ধ্বজ ভাঙ্গে ঘরেঘর ॥ 
উদ্ধাপাত আকাশে শতশত হইল। 
নির্থাত শবদে কাণে তালাক্ক লাগিল ॥ 

ধূমকেতুউদয় হৈল গ্রহ পরবল। 
সর্বক্ষণ ঘূর্ণ হৈল দ্বারকার জল। 

কাষ্ঠ-শিলা-নিশ্মিত প্রতিমা! বিদরে । 

কোন কোন প্রতিঘ' ঘরে অউহান্ত করে ॥ 

বিনা বায় পড়ি বার দেবের মন্দির । 

ক্ষপোত পেচক ডাকে প্রতিঘরেঘর ॥ 

কুকুরক্রনদন শিব! উর্দমুখে ধায় । 
 চতুষ্পঙে দেবগণ কান্দে উভরার ॥ 

সধনে অশ্খের নেত্রে হয় অক্রপাতে । 
বিভূতিভূষণ নারী বুলে পথেপথে ॥ 
এতেক উৎপাত দি তথায় হইল । 

| ছ্বারকাঁনগর জলে টলমল কৈল ॥ 

তাহ! দেখি উদ্ধব দোঙরি নারাকণে। 

গৃহ-পুত্র এ'ড়য়৷ চলিল ভপোবনে ॥ 

ফতধত ছিল আর গোসাঞ্জির ভকত। 

গোসাঞ্জি চিন্তিয়। সভে গেপ ছুইপথ ॥ 

একদিন গোসাঞ্ি ত কপটে বলিল। 

অকম্ম/ৎ উৎপাত কেন অরিষ্ট হইল 

সতে চল বষাইবে প্রভাসতীর্থবরে | 

শ্নান-দান করিয়া করিব প্রতিকারে ॥ 

বৃদ্ধ মা-বাপ আর উগ্রসেন রাজা। 

দ্বারকায় রাথয়া আর যত প্রজ। ॥ 

ৰ অনিকুদ্ধপুত্র অনুরক্ত আমারে । 

1 তিন বুদ্ধ সঙ্গে এথা। থাকুক কুমারে ॥ 

স্ত্রী মাত্র এড়িয়া সকল যছুগণে। 

 সত্বরে করহ সভে প্রভাসে গমনে ॥ 

এত আজ্ঞ। সভাকারে করিল নারায়ণ । 

গেলা বস্থদেব আর দৈবকীসদন ॥ 

ছুাকারে নিভৃতে কহিল! তত্ববাণী। 

ৃ নারদ বলিল! ঘেই পূর্বের কাহিনী ॥ 

| সেসব বচন হুঁহে মনেতে চিন্তিয়া । 

| এড়হ সংসারমুখ ব্রহ্গে মন দিয়া ॥ 

আমি নহি পুত্র তোমার তৃমি নহ পিতা । 

যার যেই কম্মভোগ ভূজায় বিধাতা ॥ 
কারে। কেহ নহে এই সংসার অস্থির । 

ক্ষমাত্র আছে এক অক্ষয় শরীর ॥ 

দেখাতে শুনাতে তারে পারে কোন্ জনা । 

আপনি প্রকাশ পায়.-করিতে ভাবন! ॥ 

হাবত হূর্মতি হয়্যা তারে নাহি ভজে। 

তাহা বিজ্ক আর ঠাঞ্ি:কফেহ.নাহি-মজে 
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পা প্পিমপাসপাসপা শী পাপী 



বলদেব ও প্রীকঞ্চের স্বধাম
ে গমন। রি 

আমর! প্রভাসে যাই কর সম্গিধান। 

সময়ে থাকিও সভে ব্র্ধে সাবধান ॥ 

বাপ-মায়ে প্রণান করিয়া গদ।ধর । 

দারুকে কহিলা রথ জানহ সত্বর ॥ 

উগ্রনেন রাজারে তবে রাজ্য সমর্পিল। 

প্রভাঁসেরে রথে গোসাঞ্রি গমন করিল ॥ 

 ৰলভদ্রস্থ।নে গিয়া! করি অনুমান । 

পৃথিবীর ভার হরিতে আইলা দুইজন ॥ 

পৃথিবীর ভার হরি ছুষ্টজন মারি । 

যদুধ'শে ততোধিক পৃর্থী কৈল ভারি ॥ 

আম! প্রভার প্রতাপে অবধা যহ্গণ। 

দিনেপ্দনে বাড়ি ভার হৈল দ্বিগুণ ॥ 

জন্মিয় ত পথিবীর না করিল কাজ। 

উপাক্স কব্য! মার ফছুর সমাজ ॥ 

দ্ুই ভাই নিভৃতে করিয়া অনুমান । 

রথে চণ্ড প্রভাসেরে করিলা পয়াণ ॥ 

তার পাছে লড়িলা কল যদ্ুগণ। 

দ্বারকায় রভিল বতেক নারীজন ॥ 

সত্বরে 1াইল গ্রিয়! প্রভাসতীর্থবরে । 

ধার যে বিধান সভে ন্নান-দান করে ॥ 

মধুপান করিয়া! সতাই তথা রহি। 

হেনকাঁলে গোঁপাঞ্চির মাগ্কাতে সভে মোহি ॥ 

অন্টোন্তে দব বংশভেদ উপজিল। 

মধুপানে মন্তু হয়্যা বচাবচ কৈল॥ 

কেহ কাছে? নাহি মানে সভে বলে মন্দ । 

ডেল!ডেলি মারামারি যুন্ধ-অন্ুবন্ধ ॥ 

কুমারে কুমারে যুদ্ধ হল অতিশর ৷ 

যুঝিতে যুঝিতে সভার অস্ত্র গেল ক্ষয় ॥ 

ব্রহ্মশাপে মুল ঘষিল যেই ঠাঞ্ি। 

তাহ।র চূর্ণেতে এন্কাবন হৈল যেই ॥ 

একে একে তাহা স্পর্শে বহুক্ষয় হৈল। 

প্রহায়কুমার-আদি দেশেরে রছিল ॥ 

প্রায় অক্রুর গদ অনিরুদ্ধ বীর। 
কূতবন্ধম। বনুদেব স্ুচারু হয় স্থির ॥ 

তবে তার! জনকথে! কুবুদ্ধি হইয়া । 

গোঁসাঞ্রিরে মারিতে তার। লড়িল ধাইয়! ॥ 

রুষ্েের মায়ায়-কোন্ জন হৈবে স্থির | 

নানা অস্থ ফেলি মারে গোসাঞ্র শরীর ॥ 

৷ তাহ। সভা বিনাশিতে গোপাঞ্রি দিলা মন। 
৷ কেবা কার অস্ত্রে নিল সভার জীবন ॥ 
| 

বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণের স্বধামে গমন ॥ 

সভে যদি মৈল দেখি কেহ কোথা নাই.। 

দারুকসংহতি তবে ভ্রমেণ গোসাখ্রিঃ ॥ 

দেখিলা সমুদ্বকুলে একবৃক্ষমূলে । 

যোগে বসি বলরাম শরীর ছাড়িলে। 

তার মুখ হৈতে এন্ড নাগ বারি হৈল। 
মহাকাম় শুরুরূপ তাহার দেখিল ॥ 

সহম্রমস্তক নাগ অনন্তসমকাদপ। 

নান! সিদ্ধগণে স্ততি করস্তি তথায় ॥ 

বাস্থকিসদৃশ সর্প গলেতে বেড়িল। 

দিব্যজ্যোতি বস্ত্রে সব শরীর ভূষিল ॥ 

সুর্য্যকোটি প্রতাপ করিয়া মহীতলে। 

দেখিতে দেখিতে গেল সমুদ্রের জলে ॥ 

সে সব দেখিয়! গোপাঞ্, দারুকসংহতি । 

ভ্রমিয়াত এক তরুমুলে কৈলা স্থিতি 

হেনকালে চারি অশ্ব হৈয়া! একরথে। 

বৈকুণ্ঠে চলিয়া! গেল আকাশের পথে । 

তবেত দারুকে প্রভু বলিল! উত্তর । 

সত্বরে চলহ ভূমি দ্বারকানগর ॥ 

হের দেখ ঘত যছুকুলের বিনাশ । 

বলতদ্র নিধন-আদি করিহ প্রকাশ ! 

আনত ছাড়িব দেহ যাও নিজপুনে । 

কছিও সকল বন্থদেব-দৈবকীনে ॥. 

৮ পাশাস্পাশীত শাশিীশীশ্িশিন 2৩ ০টি েিপাসপ্পিশাী ৭ তত পাসপাপীপীসা শী িশিশীপাশি ২ 

টি 



আর যত ঘারফায় জাছে বন্ধুজন | 
সভাকরে বলিহ করিয়া সচেতন ॥ 

বন্থদেব-ঈৈবর্কীরে বিশেষ বলিহ। 

সংসারের এই দশা কিছু না গুণিহ ॥ 
উৎপত্তি হইলে লোকের মরণ নিশ্চয়। 

নাহি বুঝে লৌকসব আমার মায়ার ॥ 

নারদ বচন ছুঁহে মনেতে ভাবিয়া । 

তেজহ সংসারস্থথ শ্রঙ্দে মন দিয়া । 

এসব বচনে তুমি তা-সভা বুঝার 

সত্বরে অজ্জনস্থানে জানাইও গিয়া ॥ 

পৃথিবী ছাড়িৰ আর সপ্তীমবাসরে । 

বাপিবে সমুদ্র জল ছ্বারকানগরে ॥ 

পাঁরিজাত-সুধন্ধে যাইবে স্থরপুরে । 

কলিকাল প্রবেশ করিব মহীতলে ॥ 

একথ! সত্থরে তুমি কহিয় অজ্জুনে। 

যারে ষেই বিধি হয় করাইও তথনে ॥ 

মথুরায় রাজ! করাইবে বজবীরে । 

স্ত্রীগণে লইয়া! যাইও হস্তিনানগরে ॥ 

ইহা ত করিয্া তুমি আমারে ভাবিয়!। 

ছাঁড়িহ শরীর তবে যোগে মন 'দয়। ॥ 

এত বলি দ্বারকায় দারুক পাঠাইলা । 

শরীর ত্যজিতে ভরুশাখায় বসিলা ॥ 

এক শাখায় আরোপিয়। আর শাখায় বৈদে 

এক পা বাহিরে আর প! উরুদেশে ॥ 

আত্মাতে আপনা মিশি থাকিল তখনে। 

ঈষৎ চালাই তথ বাহির চরণে ॥ 

হেনকালে আইল তথ ব্যাধ জরা নামে । 

মুষলের শেষ লছ আছে যার স্থানে ॥ 

ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথ! দেখে আচম্বিত। 

ক্ষ্িণের কর্ণ হেন চরণ লোহিত, ॥ 

হরিণের কর্ণ বুঝি বাঁ ত এড়িল। 

 অ্ক্ষশাপে বাণ গ্রিক চলে ভেদিল ॥ 
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শপ পপ তি 

৮৮৮ শস্পীক্পাপপপীশাপেসীশাশীীশীিশিশীি তত শ 

২.১ উক্ঙ্গল। 

হরিণেয় আশে ব্যাধ সহরে আইল । 

মুগ নহে চতুভূর্জ শরীর দেখিল ॥ 

চতুভূজ মুর্তি দেখি সেই কলেবর । 

ন্র্যযশততেজ দেখি পীতবস্ত্রধর 

কিরীট-কুগুল-হার-কে।স্ততভ্ষণ । 

শ্ীবংসলাছনবক্ষ কমললো5ন ॥ 

শঙ্খ চক্র গদ্া পদ্ম শোভে চারি হাথে। 

বনমালাভূ হত দে'খল জগন্নাথে | 

দেখিল়্া সম্ত্রমে ব্যাধ প্রণাম করিল। 

জোঁড়হাথে আন্তেবান্তে অপরাধ মাগিল ॥ 

পাপিষ্ঠ অধম মুঞ্ি হরিণের আশে । 

তোমারে না জানি আমি বড় কৈল দোষে॥ 

৷ স"সারের নাথ তুমি সকল বিদিত। 

সত ০ ০ পপি 

তি 

০০০০১ সাপটি 

জানিয়। করহ ফল যে হয় উচিত ॥ 

এতেক বচন শুনি বলে কপাময়। 

সুস্থ হও ব্যাধ তুমি না করিহ ভয় 

মোর হেন মূর্তি তুমি যখন দেখিল!। 

পাইবে উত্তম স্থান শুন ব্যাধবাল! ॥ 

 হেনকা'লে পুষ্পবৃষ্টি ব্যাধের উপরে । 

পপ পর চিনি 

পপ পপি শসা িশাশিশাশীীপপস পিপিপি সি তত সী ২০ 

রখ আসি তাবে ল্ন্যা গেলা সুর পুরে | 

গোস্।ঞ্রির নিজ দেহ তেজিয়া তখলে । 

প্রবেশ করিল! গিয়া! জ্যোতিক্ময় স্থানে ॥ 

বুঝহু বিষয়ী লোক শরীর অস্থির । 

ন! করয়ে মোহ যেই জন হয় ধীর ॥ 

গুনহ সকল লোক বুঝহ ভাবিয়া। 

হরি বিনা কিছু নহে সব তার মায়! ॥ 

সদয়হৃদয় গোঁলাঞ্জে বুঝাঁবাঁ৫ তরে। 

অন্মমৃত্যু পাইল হবি ধরিয়া শরীরে ॥ 

এত বুঝি সর্বলোক যোগে দেহ মন। 

দ্বিজ মাধব বলে ভাবি নারায়ণ । 
| এও উরি 



বন্ুদেবাদির দেহত্যাগ | ". ইহ 

বস্থদেবাদির দেহত্যাগ ৷ সত্বরে দারুক চিন্তি গোসাঞ্রিচরণ | 
ইন্্প্রস্থে গিয়া তবে জানাইল অঞ্ভুন। 
গোসাঞ্ির আজ্ঞ। শুনি অর্জুন মহাবীর | 

বিষাদিত হয়যা তবে মনেতে ভাব ॥ রে ভিল রসিক 

যাহার কটাক্ষে হয় সংপার-উপয়। যেই ঘেই আদেশ করিল! নারায়ণ। 

্রন্মশাপে কেন তার নিজ কুলক্ষয় ॥ তাহ। ত পাপিতে বীর স্থির কৈল মন। 
যাহার নামে হরে ব্রহ্মহত্যা-আদি পাঁপ॥ | একে একে সম্তাকায় ধরি বসাইল। 

ূ 

ৃ 

দারুক দেখিল যদ যহুকুলক্ষয় । 

তার বংশ বিনাশিতে হৈল ব্রহ্মশাপ॥ । শাস্ুষ্টে বুঝাইয়া সভারে দেখাল 

এতেক বুঝিয়া তবে গোসাঞ্ি। কহিলা। ৰ সভায় লইয়া গেল শবতীর্ঘন্থানে। 

ংসার অঙ্ান্ন যেন জপবিশ্ব-খেলা। | সভার দহন কৈল শাস্ত্রের বিধানে । 
যত যত স'সারে করি মোহজাল। ূ বলভদ্রদেহে দেবী রেবতী স্বন্দরী। . 
নকল অক্ঞানহেতু বিষাদ বিশাল । ৷ অগ্নি প্রবেশিয়া গেলা রদাতল পুরী ॥ 
এত চিন্তি গোপাঞ্জির আজ্ঞা মনে করি । | রুঝ্সিণী-ছাদি কৰি আষ্ট মৃহিধী। | 

দারুক সত্বর গেল দ্বারকানগরী ॥ ৷ গোসাঞ্রির তনূদ্দেশে আগুণি প্রবেশি ॥ 

গেসাঞ্জির পাছে প্রাণ ছাড়ে যেই দেহে। : ভেনমতে সভাকার যায় যেই নাণী। 
তার আজ্ঞা প্রক।শিতে প্রাণিমাত্র রহে॥ : সভে অগ্নি প্রবেশিল স্বামী অনুসারী | 
দ্বারক! দেখিল গিয়। অতি বিপরীত । ! বন্থুদেৰ দৈবকী রে[হিণী তিনজনে | 

খর্কূপ চিহ্ন নাই অলক্ষ্যচরিত ॥ ৷ অগ্নি প্রবেশিয়! তার। ছাড়িল ভরী বনে॥ 
কান্দিতে কান্দিতে গিয়া উগ্রসেন-স্থ।নে । ৃ সভাকার সৎকার করিয়া অজ্ঞুঃন। 

কহিল সকল তত্ব ষছুর নিধনে ॥ : জলঙ্রীড়া শ্রাদ্ধ করিয়া ততক্ষণে ॥ 
বুঝাইল বস্থদেব-দৈবকী রোহিণী। ৷ এইবূপ সন্ভাকার কর্ম সমপিয়। । 

কহিল রুষ্ণের যত উপদেশ বাণী ॥ বজ্কে করিল রাজ। মথুর। আদিয়। [ও 

বজাঘাতসম শুনি দারুকবচন। গোসাঞ্জির আদেশ তবে দারুক শুনিয়া। 

পটের পুতলি যেন হৈল সর্বজন ॥ ৷ তপস্যারে চলিলা উত্ত রমুখ হয়্যা ॥ 
সভার জীবন হরি হরিয়া লইল। ৷ গোসাঞ্রির আছে আর যত নারীগণ।; 

পৃথিবীতে পড়ি সভার চৈতন্ঠ হরিল ॥ দ্বারকা হইতে লয়্যা করিল গমন ॥ 

আখি বুদ্ধি কেহ কেহ হাহাকার ছাড়ে। গোঁসাঞ্জির আদে. শ পরিবার লঙিল। 

দারুকের স্থানে গিয়! দৃষ্টি দিয়া পড়ে ॥ সমুদ্রের জল আসি দ্বারকা পূরিল ॥ 
কেহ পা আছাড়ে কেহ কর্ণপুর পেলে কাড়ি | গোসাঞ্রির মন্দিরমাত্র জলে না ডুবিল। 
কেহ গা আবসিক্ক! ভূমিতলে পড়ি ॥ সকল নগর বাসি সমুদ্র পূরিল ॥ 

হরিয়া চৈতন্ত কেহ গড়াগড়ি যায় । কৃতিকানক্ষত্র কার্ভিকী পৌর্ণমাসপী। .. 
স্বাসমাত্রে জানি প্রাণ শরীরে আছর ॥ তথিতে গোলাঞ্ির মন্দির জলেতে প্রকাশি ॥ 

স্পা শী 
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পিপি শি 

তাহে দেখি সে মিলি কৈল অন্কুমানে ॥ 

তাহ! দেখি নর পায় গোসাঞ্রির স্থান। 

লক্্মীসঙ্গে নারায়ণ তথায় অধিষ্ঠন ॥ 

গোপসৈম্কর্তৃক শীরুষ্ণ- 
রমণী-হরণ 

র 
ূ 
ূ 
ৃ 

আগে আগে লড়িল গোসাঞ্জির নারীগণ। ৰ 

হাথেতে ধনুক পাছে পড়িলা অর্জুন । ৃ 

হেনকালে সেই পথে গোপইসন্যগণে | ৰ 

হের দেখ নান! রত্ুভূষিতা নারীগণে । র 

কৃষ্ণ মৈল একা লয়্যা যায় ত অর্জনে ॥ ৃ 
সভে মিলি লই গিক্া একেক সুন্দরী । 

একেলা অজ্ভনমাত্ কি করিতে পারি ॥ 
ত অনুমান করি সব্ব দন্যগণে। 

ভি লভি করি ধায় দেখিয়! অজ্জুনে | 
[ারীগণমধ্যে যত দ্রন্যগণ লোড়ে। 

চারে! হাথে কারে মাথে কারো! বা কাপড়ে। 

পাচ সাত নাব্ীরে ধরিল একেক জনে। | 

বারীগণ ধরি লয় অজ্ঞুন-বিদ্যমানে ॥ ূ 

দেখিয়া! অজ্জুন বীর-কোপমন হৈল। 

দন্ছ্যগণ মারিবারে সত্বরে লড়িল॥ 

গাণ্ডীব ধন্থক নিল করিবারে রণ । 

ধন্ুকে ত গুণ দিতে করিল ষতন ॥ 

হেলায় বিদ্ধিল যাহে কোটা কোটা বাণে। 
নাঁনা শক্তি করি তবে তথি দিলে গুণে ॥ 
ধন্থাকতে গুণ দিয়া দিল এক টান। 
সন্ধানে পুরিতে নারি পাইল অপমান ॥ 
নানা শক্তি বাণ জুড়ি এড়িলা অঙ্জুনে । 
বাণ ব্যর্থ গেল দেখি হাসে দস্াগণে ॥ 
বজসার হেন বাণ অর্জুন এড়িল। 
দৃক্থ্যগণের গায় ঠেকি ভূমেতে পড়িল ॥ 

চি 
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প্ীকফ-মঙ্গল 

যত বত বাণ এড়ে অর্জুন মহাবীর । 
লম্ডির চালনে দস্থ্য করিল অস্থির ॥ 

যেবা কথে। বাঁণ বাজে গায় নাহি কুটে। 

তাহা দেখি অজ্জুনের অহঙ্কার টুটে | 

মনার্দেবে তৃষিল যে বাণে ধনগীয় । 

নিবাতকবচে মারি ইন্দ্রে কৈল জয়॥ 

ভীম্ম-দ্রোণ-কর্ণ শল্য-আদি কুরুসেন! ৷ 

যে বাণে জিনিয়া ছেল জগতঘোষণা ॥ 

দেবাস্থর ষক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব সকল। 

যাহঁকে ব।'জিলে বাণ হয়ত বিকল ॥ 

অগ্নিসম অক্ষয় টোন আছিল অজ্জুনে । 

৷ শূন্ত ছেল সব টোন দস্থ্যগণ রণে॥ 
দিবা অস্ত্র পড়িল তেক নানাস্থানে । 

যাহারে প্রতাপ কৈল এ তিন ভুবনে ॥ 

যাহা দেখি অজ্জুন তবে করিল বিশ্ময়। 

ভাবিতে-চিস্তিতে তিহ পইল পরাজয় ॥ 

ধন্গকের বাড়ি মারি সব দস্থ্যগণে । 

না বাজে কাহারে অঙ্গে বায় স্থানে স্থানে ॥ 

দৈত্যগণপরশে গোসাঞ্ির যত নারী । 

পাষাণশরীর হয়া! সভে প্রাণ হরি ॥ 

ব্যাসার্জন সৎবাদ। 

দস্থ্যগণ হৈতে ভঙ্গ পাইল অঞ্জুন। 

বিন্রয় পাইয়া বীর ভাবে মনেমন & 
সব রাজচক্র জিনি দ্রৌপদী আনিল। 

খাণ্ডব দহিয়। হুতাশন তুষ্ট কৈল ॥ 

মল্লযুদ্ধে মহাদেবে সস্তোষ করাল্য। 
দৈব কার্ধা নিরস্তর ছুষ্টগণ আইল ॥ 
একাকী জিনিল আমি গন্ধর্ববমাজে । 

মুকত করিল ছুর্যোধন-কুরুরাজে ॥ - 



ব্যাসাঙ্জুন সংবাদ । 

বিরাটের গরু নিল এক।কী হুইয়।। 

ভিন্ন সনা-মাদি কুরু সকল জিনিয়া ॥ 

কুরু-আদি সব সেনা আইল সাগরে । 

করিয়! বিবিধ ধর্ম তথি পাইল পারে | 

কোথাহ না পাই আমি হেন পরাভব । 

বুঝিলু সকল সেই “গাসাঞ্জির প্রভ'ব॥ 
যত যত ছিল মোর তেজ পরাক্রম | 

সকল হরিয়। গেল কৃ নিজধাম ॥ 

সেই ধন্ু সেই আম সেই মোর বাঁণ' 

সেইসব অশ্ব মোর পবনসমান ॥ 

সেইসব বেগ সেই সব মহাবল। 

কৃষ্ণ বিনে মোর সব হইল বিফল ॥ 

অব্রাহ্মণে দান দিলে নাহি পাই ফল। 

তিহ নে আমার প্রাণ তেজ বুদ্দিবল ॥ 

তাহ! বিনে হীনলোকে করয়ে বিফল । 

সেনকল বুদ্ধি বল হইল তবল॥ 
এসব প্রমাঁণ মোর নাহিক অন্যথ! | 

তিহ বিনে ক্ষণেক জীবন মোর বৃথা ॥ 

এতেক ভাবিয়া! মনে চলিলা অজ্ভুন। 

ব্যাসের আগমন পথে হইল তখন ॥ 

সন্ত্রম করিল পথে তাহারে দেখিয়া । 

দণ্ডবত প্রণাম করে বিনয় করিয়া! । 
আশীর্বাদ দিয় ব্যাস অজ্জুনে তুষিল। 

বিনয় বিরূপ তেঞ্জহীনতা দেখিল। 

বিস্ময় হইয়া তবে জিজ্ঞাসা করিল। 
কুশল পুছিয়া তারে আসনে বপাইল॥ 

কেনি আজি তোমারে দেখিয়ে বিপরীত । 

বিশ্মিত বিমনা চিন্তা-শোকেতে বেষ্টিত ॥ 

আজি কিবা কৈলে দেব-গুরুর হেলন । 
হর্জন-সেবন কিবা স্থজন-নিন্দন ॥ 

কিন্বা সে শরণাগত ন! করিলা রক্ষা । 
, অন্িথিরে আজি কিব নাহি দিলে ভিক্ষা ॥. 

অনর্থ করিল! কিবা পরদারসেবা । | 

| প্রতিগ্রহ করি দ্বিজে নাহি দিলে কিবা ॥ 
গুরুসেব। না করিলা কিবা অপকর্ম্ম | 

। পরনিন্দা কৈলা কিবা তেজি নিস বর্ষ ॥ 
প্রতজ্ঞ| করিয়া কিবা সাধিতে নারিলে। 

পরধনলোভে কিবা মিথ্যা সাক্ষি দিলে ॥ 
৷ পাষগুআলাপে কিব' গোসাঞ্জ পাসরিলা । 

ূ আর কোন পাপ কিবা অঞ্জুন করিলা 

| হীন লোক হৈতে কিবা পাইলে পরাভব। 

ৰ বিমন বিস্ময় কেন 'দখি হে পাণ্ডব ॥ 

' এ সব উত্তর ষদি ব্যাস বলিল। 
| কান্দিতে কান্দতে তবে অঞ্জুন কহিল। 

ূ বত কিছু বল মুনি কিছু মিথ্যা নৈল। 
| ব্রিদশের নাথ হরি আম এড়ি গেল 

যাহার অগ্রজ লব ভ্রেলোক্যের লোক। 

 নারিল আমারে রপে করিতে বিমুখ ॥ 

৷ দেব দৈত্য গন্ধবর্ব মান্থৃষে যত বীর । 

৷ বাহার অগ্রজ হৈতে কেহ নহে স্থির ॥ 
পুত্র মিত্র-বান্ধবসমান মোরে দেখি । 
ষত যত যুদ্ধেতে কৃষ্ণ মানত রাখি ॥ 

সে জন আমারে এড়ি গেল নিজস্থান । 

| হরিহরি কেন ঠদবে ধরয়ে পরাণ ॥ 

লীলায় গাণ্তীব বে ডাহিনে-বামে টানি । 
যাহার সন্ধান বাণে ত্রিভৃবন জিনি ॥ 

তাহারে জিনিতে মোর না হইল ব্যথা ! . 
। হীনজন যুদ্ধে কেন জিনে মোরে এথা ॥& 

মোর বল পরাক্রম তোমার গোচর | 

এক রথে ষেনমতে জিনিলু সমর ॥ 

হেনজন জীয়ে আর অগ্রজ হরি বিনে । 

সেই রথ ধনু মোর জিনে হীনজনে ॥ 

আমারে জিনিল ক্ষুদ্র সৈন্ত দন্যগণে । 

হরিয়া লইতে আইল কৃষ্ণচনারীগণে ॥ .. 

শা শপ শাস্পিপপপপ প্পাজজিপ কা পলক 

পি পা 

শ পাশ শীপিশপীশশী শা পা পিস শাাপ্পীিশসশি পাদিলশা শিপ শি 
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ইহার কারণ মুনি না পারি বুঝিতে । 
গোসাঞ্ির নারী দস্থ্য নারে পরশিতে ॥ 

ংসারে আমার বিভব নাহি মুনিবর। 

কেন মোর ঘুচিল বিক্রম তেজ বল। 
অঙ্জুন বিক্রম শুনি বলে মুনিবর । 

না কর বিষাদ বীর মন স্থির কর। 

সর্কভত-সুহদয় সর্বব-ধশ্দয় | 
সভাকাঁর আত্মা হরি উৎপত্তি প্রলয় | 

তিহ তেঞ্ন তিহ বল পরাক্রম রণে। 

সবাকার প্রাণ তিহ দেব নারায়ণে ॥ 

নিগুপ নিলেপি হরি অক্ষয় অনন্ত। 

[ল সুগম বিভু তিহ সভাকার অস্ত ॥ 

চালচক্ররূপে গোসাঞ্জি সংসার স্থজয় । 

£াহে মারে কাহে জীয়ে কাহে বা বাড়ায় | 

£াহোকেহো জিনে রণে কাহোকেহ মারে। 

ফালরূপে হরি সভ!কার মন্দ করে ॥ 

তাহার মায়ায় বন্ধ সকল ভূবন । 

তাহা তেজি কন্মে ভ্রময়ে জগজন ॥ 

পৃথিবীর ভার হরি ব্রহ্মার কাঁরণে। 
₹-অবতার কৈল দেব নারায়ণে ॥ 

ভুমি তাঁর এক অংশ নাম নররূপ। 

তোমার সাচিব্য করি কৃষ্ণে করিল বিরূপ ॥ 

পৃথিবীর ভার হরি করে দেবকাজ। 
আপনার স্থানে গেল সেই দেবরাজ 
ব্রেলোক্যের সত্ব তিনি তেজ বুদ্ধি বল। 
সকল তেজিয়! গেলা দেব গদাধর ॥ 

কারে ন! জিনিল! তুমি কারে না হারাইল!। 
বেনমতে নাচাইলা তেন সে নাঁচিল ॥ 

না কর বিষাদ তুমি চিন্তা পরিহর। 

তাহাকে মজাগ্ন্যা চিত্ত আপন! উদ্ধার 
গোসাঞ্চির স্ত্রীগণ ঠেকিল দহ্থাহাথে । 

পড়িল বেমত্ধে তাহা! শুন একচিত্তে ॥ 

শ্ীকফ-মঙ্গল। 

| পুর্বে যত হ্বর্গেতে অপ্যরা বিদ্যাধরী। 
পৃথিবী যাইতে ব্রন্ধা সতে আজ্ঞা করি 

৷ দেবকার্ধ্য করিতে গোসাঞ্জির অবতার । 

স্বর্গ ছাঁড়ি সভে জন্ম করুরক সংসার ॥ 

ব্রহ্মার বচনে তবে সর্ব নারীগণ। 

পৃথিবী জন্মিতে সভে করিল গমন ॥ 

হেনকালে আইসে তথ! অষ্টাবক্র খষি। 

সান করি ন্বর্গ-শঙ্গাজলেতে প্রবেশি ॥ 

৷ তাহ দেখি নারীগণ করিল ভকতি। 

। নানাপর্কারে তারে করিল মিনতি ॥ 
তুষ্ট হয়্য। মুনিবর বলে সভাকারে। 
পৃথিবী জন্মিয্না বর পাবে গদাধরে ॥ 

ৰ বর পায়্য। সৃষ্ট হয়া? সর্ব নারীগণ। 

| জলে হৈতৈ তখন উঠ্ঠিলা তপোধন ॥ 

ূ তথায় দেখিল তার বিপরীত বেশ। 

ৃ অষ্টস্থ'নে বন্ধ “দথে ভাঁতি-জজ্ঘদেশ ॥ 

পৃষ্ঠ স্বন্ধ মস্তক চরণ পানমুলে। 

৷ সব অঙ্গ বঙ্ক দেখি জন্মে কুতৃহলে ॥ 
 স্ত্রীজাতি ম্বভাবে চঞ্চল নারীগণে। 
| হাস্ত করি উপহাস কল তপোধনে ॥ 

৷ তাহ! ত দেখিয়া মুনি পাইল বড় কোপে । 
। নারীগণপ্রতি দিলা নিদারুণ শাঁপে ॥ 

পৃথিবী জন্মিয়া হবে গোবিন্দের নারী। 

এই অপরাধে তোমা দৈত্য নিব হরি ॥ 

শাপ-বাণী ত তবে মুনির শুনিয়।। 

বলে নারীগণ পুন প্রণতি করিয়া 

স্বভাবে অবল! ইহ অবুধ নারীজাঁতি। 

ভাল মন্দ বিচার নাহি দিল অনুমতি ॥ 

এ শাপ জারুশ আমাসভা অনুচিত । 

ক্ষম। কর মুনি তোমার শাপ বিপরীত ॥ 

এতেক কাকুতি বোল জ্বীগণের শুনি। 
দয়ার সাগর মুনি বৈলা প্রিয় বাণী। 

[ 
ৰ 
1 

] 

- সা আশপপাস্পি 

| 
ঈ 

| 



ব্যাসাঙ্জুন সংবাক। 

আমার বচন বার্থ নহে স্ত্রীগণ। 

অবশ্ঠ হছরিবে তোমাসব দৈত্যগণ ॥ 

পরশে পাষাণ তবে হৈবে ততক্ষণে । 

পুনরপি আসিবে সভে সেই নিজস্থানে ॥ 

তা-সভারে প্রসাদ করিয়া মুনিবরে । 

নিজ কন্ম নির্বাহ করিল গঙ্গানীরে ! 

মুনি প্রদক্ষিণ করি সব নারীগণে । 

সেইকাঁলে পৃথিবী জন্মে রজার ভুবনে ॥ 

কলিকাল প্রবেশিল পাপ সময় | 

বল বুদ্ধি আয়ু ছেজ সভার হৈল ক্ষয় ॥ 

অল্ে মত্ত হৈব নর অল্প বুদ্ধিবল। 

একপঙ্দ ধন্দ হৈব অধন্ধ প্রবল। 

সতাযুগে তপ-জপ চারিপোআ ধম্ম। 

একে এক ঘুচিবি থাকিকে অধশ্ম ॥ 

ব্রাহ্মণ না পড়ে বেদ নহে সদাচার। 

নিজ ধন্ম তেজি করে শৃদ্রবাবহার॥ 

পৃথ্ধী হরিবে শস্ত মেঘে হরিবে নীর। 

দ্বত-তু্ধ হরিবেক হব্নিবেক ক্ষীর ॥ 

অস্ত্রে তেজ না থাকিবে মন্ত্র হরিবে। 

কলির প্রভাবে লোক ক্রুর হইবে! 

বাপ মায় লক্ঘবে লঙ্বিবে জ্যেষ্ঠ ভাই। 

ব্রাহ্মণে না পুজিবে দেব করিয়া বড়াই ॥ 

ভার্ব্যা-পুত্র না পুধিব মন্ুত্য দুঃপিত। 

পতিকে নিন্দিয়া নারীর ঠৈব অন্যচিত ॥ 

ভপজপ ন' করিবে 'দ্ঙ্গ সহ্য না বলিবে। 

বু না? কহ দ্বিজ মাগিগ্না ঝুলিবে। 
ধংশ ত ছেব লোকের পরমাই । 

বার-তের বংণরেতে যৌবন গোঙাই ॥ 
সাত-আট বর্ষে গঞ্ ধরিংবেক নারা। 

এক গে জন্মবে অপত্য তিন চরি ॥. 

এক ঘট বৃদ্ধকে হইবে মহ:দানী। 

একবট দান কৈল তাহারে বাখানি ॥ স্পেস শীসীপেসপপপসপসিপাপপপােপা পাশাপাশি স্পা টাাীি শিশিশিটিছ শশা শাস্তি শি শীশী শশী শশা াীশীপীপাাশ্পীসীীা্ীীশীাীীটী 

পিসী পপিস্পাস্প। 

৩৪ 

শুক্রবিক্রন্ন লেক করিবে নানা স্কলে। 

কপটব্যবসার় লোক ছলিবে সকলে ॥ 
শ্রচ্ছজাতি রাজ! হৈবে প্রজ। না পালিবে। 
যার যত ধন থাকে সকলি হরিবে ॥ 

প্রজায় লঙ্ঘিবে রাজা ধনলোছ করি । 

দন্ুযুরূপ হইয়া করিবে ডাকুচুরি ॥. 

পাত্র মিত্র অমাত্য বলবস্ত হবে যেই। 
রাজাঁরে বধিয়। দণ্ড ধরিবেক দেই ॥ 

এইসব ছুর্নসীত হইবে অনাচারে । 
সব জাতি কলিষুগে হৈবে একাকারে ॥ 

কলিকাগে বৌদ্ধরূপ ধরি গদাধরে । 
বেদনিন্দা দেখাইয়া করিৰে একাকারে ॥ 

শুন হে অঞ্ভুন কলিকাল উপসন্ন। 

পৃথিবী ছাডডিয়! গেলা দেব নাায়ণ ॥ 

এক ধেনু দান দিলে সভে প্রশংসয় । 

অন্ন দানে অল্প তপে খদ্ধিসিদ্ধি হয় ॥ 

সত্যে দশসহত্রবসর তপে যেই । 
কলিকালে তত ফল হরিনামে পাই॥ 

সত্যে দান ভ্ররেতায় যজ্ঞ দ্বাপরে অচ্ছিয়ে।' 

তত পুণ্য কলিকালে হরিনামে হনে । 

কলিকালে মহাদোষ মহাজনে বৈল। 

হরনামে মহাপুণ্য প্রশংসা পাইল ॥ 
হরিনামে গঙ্গাম্নানে বিব্দপন্বে ধর্ম । 

কহিল নকল তত্ব এই সব কর্খ। 

কিল অজ্জুন এই অক্ষয় কলিজ্ঞান ।. 

তাহাকে কঠিন হয় পরষ নির্বাণ ॥ 

বস্তবুদ্ধি নহে তথা নহে মনবুদ্ধি। 

বেদ-ধম্ম তপ-জপ হরিনাম শুদ্ধি 

কপিকালে জল্পধন অল্প অঙ্গন 

তপ যন্রে দান নহে এই সেকারণ। 

ব্রাহ্ম সংখ্যা দেখি পোকে অপর অপর । 
বল বু'দ আযু কীত্তি বিনাশ সকল।॥ 



৩৫৬ 

করুণা করিয়! হরি কন্ধী অবতার । 
কলিকাঁলে হরিনাম জগতনিস্তার ॥ 

কলিকালে হরিনামপ্রচার ভুবনে 1 
অবতার করি হরি শ্লেল্ছকারণে। 

দিব্য অস্ত্র দিবা খড়গ ধরিয়া গোসাঞ্ি। | 
শ্লেচ্ছগণ নিধন করিবে ঠাঞ্জিঠাঞ্ি ॥ 

শ্রকাশিবে সিদ্ধিপথ ধর্ম সদাচারে। 

সর্বজন হৈবে ছুঃখী সেই অবতাঁরে ॥ 
চন্দ্র-নূর্য্যবংশেতে নৃপতি ছুইজনে : 

অন্জ্ঞানে থাকে যোগ-করি একমনে ॥ 

সেই দুইজন হৈবে পৃথিবীর রাজা। 

ধর্ম স্থাপিবে সব পালিবেক খুজা ॥ 
হেনমতে গোসাঞ্িসংসার রক্ষা করি । 

যথা যজ্ঞ যথা দান তথ! অবতরি ॥ 

[ত্য সত) বলিয়ে শুনহ সাবধানে । 

ফলিতে খগ্ডিবে পাপ হরির শ্রবণে ॥ 

চপ জপ দান ধন্্ন তেজি সব ঘরে। 

ইরিনামে বন্দী কর ব্রক্ষপরিবারে । 

হরি ছু-আখর হয় ব্রঙ্গ-গেআন। 

তাহা ত চিন্তিলে হন্ন পরম নির্বাণ ॥ 

হইল বিষম কাল পাগুবনন্দন | 
চলহ সত্বরে তুমি আপন তুবন ॥ 

গোঁসাঞ্ির ক্বর্গআরোহণ ষত কথা । | 

বুধিষ্ির রাজারে বলহ গিয়া তথ! ॥ 

পরীক্ষিতে রাজ্য দিয়া ছাড়িয়। সমস্ত। ূ 

পের হারার 

 ভ্রীকষ-মলল। 

যুখিষ্টিরাদির মহাপ্রস্থান। 

গোসা্ঞির সম্থিধান যত কহিল] অজ্জুনে 

প্রণাম করিয়া গেল! বিষাদিত মনে ॥ 

হন্তিনানগরে গিয়া যুধিষ্টিরস্থানে। 

প্রণাম করিয়! কহে বিষাঁদিত মনে ॥ 

যতেক বৃত্তান্ত কথা কহিল! রাজারে । 

পৃথিবী ছাড়িয়া হরি গেগ! নৈজ পুরে ॥ 

শুনি] সে সব কথা সভে বিষাদ্দিত । 

শরীর নিশ্মেহ করি শাস্ত কৈল চিত 

হেনকালে বিছবর আগ্য সর্বতীর্থ করি ॥ 

ধতরাষ্্র বুঝাবারে আইল সেই পুরী। 

পুব্রবধ-আদি কথা সকল কহিয়া ॥ 

জন্মাইল নিজভেদ ধৃত-স্ট্রে পাকা! ॥ 

বুঝাইল যুধিষ্ঠির রাজার গোচরে । 
হতরাষ্ লয়্যা গেল অরণ্যভিতরে | 

তার পাছু চলিলা গান্ধারী কুস্তীদেবী। 

গোসাঞ্জির বচনে ত যোগ পায় তবি ॥ 

অরণ্যে থাকিয়া ধৃতরাষ্ট্র নুপবর । 
অগিতে দাহন তৈল নিজ কলেবর ॥ 
সেই অগ্ন প্রবেশির! চলিল। গান্ধারী | 

কুন্তীদেবী দেই অগ্ি প্রবেশিয়। মরি । 
ওথা যুধিষ্টি র গিয়া ধতরাষ্্ ঘরে। 
ল। দেখিল বৃদ্ধ রাজ গান্ধারী মায়েবে ॥ 

বিষাদিত হয়যা সব বুদ্ধ জন লয়্য। | 

অন্ন জল তেজি রাজ। রহিল শুইয়া 
যোঁগে মন দিবে সবে হইয়া সিদ্ধান্ত ॥ জা রহিল শুইয়া ॥ 

হেনকালে ব্যাস মুনি আইল তথায় |” 

ধৃতঃ1ই্-গান্ধারী-কুস্তীর কথ। কয়। 
যোগাগ্িতে দেহ ছাড়িল! তিন জন। 

হেনক সংসার ধন্ম সার জীবন ॥ 

| বিষম সময়-৫হল এ পাপসংসারে | 

এতেক বুঝায়) গেশ। ব)াস মুনিবরে ॥ 



শকককথ! মাহাত্ম্য ও গ্রন্থমমান্তি। 

পর্ীক্ষিতে অভিষেক করি ততক্ষণে । 

যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই দ্রৌপদীর সনে। 
চলিল! উত্তর মুখে ছয় মহাশয় । 

স্বর্গ লক্ষ্য করি চলে অ.নন্দহৃদয় | 

শ্রীকুষ্ণকথা-মাহা'ত্ন ও গ্রন্থসমাপ্তি । 

এইরূপে যুগে ফুগে ধর্ম রাখিবারে। 

অবতার করে হরি পৃথিবীর ভিতরে ॥ 

তিহ-ত সংসারের সার তিহ ধর্মময়। 

তাহাকে ন জানে লোক তাহার মায়ায় ॥ 

ব্রহ্ম! বিষণ মভেশ্বর তিনরূপধারী । 

স্ষ্টি স্থিতি প্রলয়ে ত সেই ত সংহারী ॥ 

ইন্দ্র হইয়! পালন ভ্রলোক্য তিহ কারি। 

ভার আজ্ঞায় চন্দ্র সূর্য্য কিরণবিস্তারী। 

রাত্র দিবা মাস পক্ষ ষোগ তিথি বার । 

সংসারপালনহেতু অজ্ঞাত তাহার ॥ 

ব্যাপিয়! সকল দেহে সভাকায় থাকে । 

হেন নারায়ণ প্রভু কেহ নাহি দেখে ॥ 

শস্টরূপে ব্রহ্ম অবধারিতে না পারি । 

হৃদয়ে গোসঞ্ির তন্গ বলিবারে নারি ॥ 

গোসাঞ্জর মূর্তি চিন্তি পাই ব্রহ্মজ্ঞান। 

কপিধুগে হরিনাম টহবে অধিষ্ঠান ॥ 

এতেক বুঝিপ্না লোকে স্থির কর মন। 

একভাবে চিত্তি হরি কমলতণেচন ॥ 

অনেক আছয়ে শাস্ত্র পুবাণ ভারতে । 

বিস্তার করিল ত'থ ্রাকুষ্চ'রতে ॥ 

৩৫১. 

৷ ইতস্তত মনুষ্য তাহা বুঝিতে না পারে । 
 শ্রীভাগবতে কহিল কৃষ্ণ-অবতারে ॥ 

। যেন তেন মতে হরি গাইলে মুক্তি হয়। 
তাহাত ভাঁবিতে &ঠকল এতেক উপায় ॥ 

তাহা ত ভাবিলে হয় হরিপদে মতি। 
র শুনিতে শুনিতে হয় পরম পীরিতি 1 

 শ্রীন্ভাগবত-কথা হয় ষেন মতে। 
 ক্কষ্ণ-অবতার নর শুন একচিতে ॥ 

ৃ স্থখ মোক্ষ ছুই হয় ইহা ত শুনিলে। 

। 

) 

। 

া 
ৰা 

পপ সপ পে আশি ৯ সপ শশা ২ পালিত ৮০৩ এত 

' আর কেহ সার নাহি এই কলিকালে॥ 

গাইয় কবিত্ব লোক গুনহ সাবধানে । 

জনমে জনমে যেন ভজ নারায়ণে ॥ 

শ্রীভাগবতের কথ! সঙেক্ষপে কহিল। 

| দ্বিজ মাধব লুঠি ভূমেতে পড়িল ॥ * 
সভাতে আছয়ে হরি এমতি জানিহ। 

আপনা হইতে প্রাধী অধিক মানিহ । 

শা পা াশিীাশীশীিতাাটাাটীাশীস্আকজ 

* ইহার পরে আদর্শ হস্তলিখিত পুথিতে 

এইব্ূপ আছে ।-_ 
এত দুরে সমাপ্ত হৈল শঁকৃষ্ণমঙ্গল। 

শ্রীরস্ত ময়ি লেখকে 1 জ্ীহরিদেবশন্দুপঃ 

স্বাক্ষরমিতি ৷ শ্রীরাজারামদাসস্ত পুস্তকমেতৎ 
শুভমস্ত শক ১৬৩২ সন ১১১৮। যথ! দৃষ্টং 

তথ লিখিতমিতি পরিহারঃ। ১২ কার্তিক । 

রোজ শনিব'ব। 





সন্বিশ্পিজ্ট | 

শ্রীরুফণের দ্বিঙপুত্র-উদ্ধার | 

একদিন দ্বারকায় ব্রাঙ্মণনন্দন। 

জাতমাত্র ভূমিস্প শে তেজিল জীবন ॥ 

মৃত পুত্র লয়) গিয়া রাজদ্বারে রাখি। 

বিলাপ করয়ে বিপ্র পূত্রশোকে ছঃখী 

বিপ্রদ্েধী শঠ লু রাজের পাঁলক। 

তাহার পাপেতে মোর মরিল বালক । 

রাজার পাপেতে রাজ্যনাশ সতে বলে। 

অতএব মম পুত্র মরিল অকালে ॥ 

সব্বদ| বিভার-হিংসা-রত যে নৃপতি। 

তাহারে ভজিলে হয় প্রজ্গার দুর্গতি ॥ 

ুঃশীল অজিতেন্তিয় হয় যদি রাজা । 

তবে হঃথশোকে মগ হয় ভার প্রজা ॥ 

আমি পাপ নাহি করি ভজিয়ে দেবতা । 

গৃছেতে গৃহিণী মোর সেহ পতিব্রতা॥ 

কেখল রাজার পাপে আমার তনয়। 

মরিল জন্মিয়! পুত্র এই সে সংশয় ॥ 

এইপনাপে আট পুন ব্রাহ্মণের মরে । 
মৃত গে নবম পুত্র আনে রাজদ্ববে ॥ 

রাখি নিজ মুত পুত্র কঙ্চে কটুবাণী। 

শুনিল রি আর রুষ্ণ গুণমণি | 
প্পান্পপণ ৮ ৮ শাাশি। 

৷ তবে ত অর্জুন অতি অহঙ্কার মনে । 

| বিপ্রে সম্বোধিয়া কছে রুষ্ণবিদামানে ॥ 

| শুন আছে দ্বিজবর তোমার নিবাসে। 

। ধন্ুদ্ধর নাহি ছেথা কেন কর বাসে ॥ 
ৃ ৷ রাজাও নাহিক এই দ্বারকানগরে। 
। বৃথা কেন কর শোক ফিরে যাহ ঘরে। 

| রাজার সাক্ষাতে যদি বিপ্র হুঃখ পায়। 

 নটসম রাজবেশ কভু রাজ! নয় ॥ 

ৃ শুন গুন দ্বিজবর ঘরে যাহ তুমি 

তোমার কুমারে রক্ষা করিব যে আমি। 

৷ এ প্রতিজ্ঞ। যদি মোর সিদ্ধ নাহি হয়। 

: ৷ অগ্রিমধ্ো প্রবেশিব কহিল নিশ্চয় ॥ 

। ব্রাহ্মণ কহেন গুন পার নন্দন । 

কতু ন! করিহ তুমি প্রতিজ্ঞা এমন ॥ 
। রাম-কৃ গ্রন্থ আর অনিরুদ্ধ। 

ূ বালক-রক্ষণ হৈল ইহাদের অসাধা ॥ 

' জগতঈশ্বর হয়্যা অশক্ত হইল । 
তুমি ষে করিবে রক্ষা কি সাহসে বল॥ 

ূ তোবার কথায় আমি না করি বিশ্বাস। 

৷ শুনিয়া অদ্গুন কয় করি উচ্চহাস। 

ূ আমি বকুদ্েব নহি নহিয়ে গোবিন্দ। 

' ন'হ আমি প্রন্থায় নহি অনিরুদ্ধ ॥ 
শীতাতপ শী পপি সা 

* একথানি প্রাচীন পৃখিতে_ বা রান্নার উদ্ধার, যছুবংশে ব্রহ্ষশাপ, উদ্ধাব- 

ীকৃষ-সংবাদ, যদুবংশধ্বংস এবং বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণের স্বধামে গমন পর্ধক পদ্যগুলি 

নি্ললিখিতরূপ পরিবর্তিত আকারে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। পদ্য অল্প নহে বিয়া 

ঈথাস্থানে পাঠাস্তররূপে প্রদত্ত হয় নাই। 



যার 005 পন্ধশিই। 

 অঙ্ছুন আমার ন।ম গাণ্ডী ন'মেতে। 
ধন যার সেই আমি বিদিত জগতে ॥ 
আমারে অবজ্ঞা নাহি করিহ ব্রাহ্মণ । 

পরাক্রমে করিয়াছি শিবিরে তোষণ ॥ 
মৃতু) পরাজয় করি আনিব তনয় । 

গমন করচ ঘরে না করিহ ভয় ॥ 

প্রসবের কালে কিন্তু জানাইও আমারে ' 

রক্ষণ করিব গিয়া তোমার কুমারে । 
অর্জুনের কথ শুনি অতি হৃষ্টমন। 

নিজালয়ে দ্বিজবর করিল গমন ॥ 

কালেতে হইল দ্বিজপত্বী গর্ভবভী। 
ক্রমে প্রসবের কাল হয় উপনীতি ॥ 

নিকট প্রসবকাল দ্বিজ তা শুনিয়া । 

কহে আসি অন্ডুনেরে ব্যাকুল হইয়া ॥ 

আছহ অক্ষ্রন কোথা বীর মহাশয়। . 

শীপ্র আসি রক্ষা কর আমার তনয় ॥ 

শুনিয়! অর্থগুন শীত্র যায় দ্বিগ্ালয়ে | 

আচমন করিল| শিবে প্রণাম করয়ে 

স্মরণ করিয়া নিজ দ্রব্য অস্ত্রচয় । 

গুণ দিয়! গাণ্ডীব ধনুক হাথে লয় ॥ 

উদ্ধী অধ শরজালে করি আচ্ছাদন। 
শরের পঞ্জর কৈল স্তিকাভবন ॥ 

জন্মিল বালক তবে সুতিকাভবনে। 

রোদন করিয়া সদ্য হৈল অদর্শনে ॥ 
পূর্বমৃত শিশুদের বরং দেহ ছিল। 
এ বালক সশরীরে অদর্শন হৈল ॥ 

. শিল্ত না দেখিয়। গৃছে কান্দয়ে ব্রাহ্ম ণী। 

তাহা শুনি বিপ্র করে হাহাকার ধ্বনি ॥ 

স্কফ্ণের নিকটে. তবে অন্জঞুনে ডাকিয়া । 

| নিন্দ। করি কনে বিপ্র আক্ষেপ করির ॥ 

- আমার মতা দেখ অহে সর্বজন । 
বিশ্বাস করিলু আমি ক্লীবের কথন ॥ 

রাম কৃ * হায় অনিরুদ্ধ আর। 

যার রক্ষা-অপারক কে রক্ষিতা তার ॥ 

ধিক থাকু অজ্জনের গাণ্তীব কোদণ্ড। 

আত্মন্সাঘ। কারী অতি মিথাবাদী ভণ্ড ॥ 

এইকর্নপ কটুকথ! ব্রাহ্মণের শুনি । 

| বিদ্যাবদ্ল গেল পার্থ পুরী সংঘমনী ॥ 
৷ ধঙ্্বাণ হস্তে লয়্য গিয়া যমালয়। 

স্থানে স্থানে ছিজশিশু তথা অন্বেষয় ॥ 
| সেখানে না দেখি তবে যাক ইন্্রপুরী। 
| আগ্নেরী নৈখতী পুরী কুবেরনগরী ॥ 
| বায়বী বাকুণী যায় যায় রসাতলে। 
ৃ তবে প্রেব লোকে বাম হইয়া! ব্যাকুলে॥ 

| আর আর স্থানে স্থানে অন্বেষণ করি । 
না পাইয়। যায় পুন দ্বারকানগরী ॥ 

। শুন শুন অরে ভাই হয়া একচিত । 

 হ্কক-মঙ্গ” দ্বিজ-মাপব ব্ুচিত । 

ৃ 

ভিনদা। 

সা স্পিপী পিপাসা পা শপ পপ ৮ ০ 4 সসিল ০৯ 

না পাইল দ্বিজন্ুত, মিথ্য! টহল প্রতিশ্রুত, 

অরণ্যপ্রবেশ বাঞ্চা করি। 

জালিয়] কানের রাশি, অগ্নির সম্মুখে আসি, 

দাগাইল হয়া কতাজলি॥ 

তবে আসি নারারণ, করিলেন নিবারণ, 

করে ধরি কহেন ম্ুনে। 

চলহ আমার স'থে, দেখাইৰ দ্িজনুতে, 

বৃথ! কেন ত্যজিনে জীবনে ॥ 

এ কথা কিয় হয, অঙ্ছুনেরে সঙ্গে করি, 

_.. উঠিলেন নিজ রৎপরি। 
পশ্চিম দিগেতে যায়, সপ্তসিদ্ধু পার হয়, 

সপ্তত্বীপ সপ্ত সণ গিরি ॥ 

০ স্প্পিি 

শীল পপ তা ০ 



পরিশিষ্ট । ছি অঞ্ 

লোফ।লোক মহীধরে, উন্লজ্বিল হার পরে, | ল্গাপনার সেই মূর্তি, করিয়া তাহারে ভক্তি, 

অন্ধকার ভূমি প্রবেশিল। ূ প্রণ মল! আপনি শ্রীহরি। 7 

অশ্বগণ নাহি চলে, নষ্টগতি অন্ধকারে, | অজ্জন দেখিয়া তারে, ভয়ে কাঁপে থরথরে, 
অন্ধসম দাগানা! রহিল ॥. প্রণাম করিল ভক্তি করি॥ 

তাহা দেখি নারায়ণ, নিজ অল্প স্বদর্শন, | কষ আর পাণুস্তত,। সম্মুখে অঞ্জলিযুত, 
করিলেন সম্মুখে ক্ষেপণ। র দেখি সেই মহাকাল কয়। 

সত্তর সর্যোর সম, বাপি যায় সুদর্শন | ব্রন্ষণ বালকগণে, আনিয়াছি এই খানে, 
পাঁছে পাছে ধায় অশ্ব ণ ॥ তোমাদোহে দেখিতে বাঞ্চয় ॥ 

পৌহে অবতীর্ণ হয়া নৈত্যগণ সংহারিয়া, 
করিলেন ধন্মের স্থাপন । 

আমা-কলা-অবতার. তোম'দৌহে পুনর্বার, 
শীপ্র অ ইস মম সন্নিধান ॥ 

পাঁর তৈল অন্ধকার অতি। ূ 
সেই অন্ধকার পরে, অঙ্জুন দেখয়ে দুরে, 

উত্তম কেবল মহাঁক্গোতি ॥ 
সেই জ্যোতি দৃষ্টিমাত্র, তাভাঁতে তাড়িত নেত্র 

ছুই চক্ষু আচ্ছ'দন করে। । সেই পুরুষের বাণী... শুনি তবে যছুমণি, 
পরে দেখে জলমর়, প্রচণ্ড পৰন বয়, ূ অঙ্গীকার করি প্রণমিল। 

ভয়ঙ্কর তরঙ্গ নিবে ॥ লঞ্না দ্বিজপৃত্রগণ, রথে করি আরোহণ, 
দেখে সেই জলমাঝে, বিটি ভবন আছে, সেইরূপ তুরিত চলিল॥ 

মণিনয়থাম-বিরাঞ্ত। অঙ্জীনেরে সঙ্গে করি, আসি দ্বারকায় হরি, 
অজ্জুনেরে সঙ্গে করি, সেই নিকেতনে হরি, যথান্ূপ বালকসংহতি। 

প্রবেশিল! হইয়! বিনীত ॥ ূ |বপ্রেরে দিলেন হরি, বিস্তর বিনয় করি, 
দেস্িল পর্বত।কার সত মস্তক তার, দেখি চমৎকার লে অতি ॥ 

অনন্ত নামেত মহাকালী। হরির মহিমা এত, দেখিয়া পাওুর স্থৃত, 
বিস্ময় হইয়৷ মনে ভাবে। 

লোকের পৌরুষ যত, সকলি হরির ক্কত, 
নিজ শক্তি কিছু নাহি জীবে । 

নিররপধর- আভা, শ্রুবণে কুওলশোভা। | এই বে আনত লীলা, ক্ষিতিতলে প্রকাঁশিলা, 

তার বক্ষঃস্থল মাঝে, পরুষ বসিয়া আছে, 

প্রস্নবদন অইটপাণি | 

রতনমুকুট শোভে শিরে। অবতরি প্রভূ গ্ধাধর। কৌন্তভে শোভিত বক্ষ তাহাতে শ্রীবৎসলক্ষ, ইহা যে শ্রবণ করে, কাঁলতয় যায দুরে, 
কটিদেশে পীতান্বর ধরে ॥ হরিককপা পায় মেই নর ॥ সনন্দাদি পারিষদ,  মূর্তিমান্ নিজাযুধ, 
পুষ্টি-আদি আর শক্তিগণ। 

তাহার করুণা-লোভে, সকলে তাহারে সেবে 

চতুর্দিগে করিয়া বেষ্টন ॥ 



পল্লার। 

ছেনমতে নানা হৃথে শ্ীীমধুস্থদন | 

পৃথিবী ভার হরি মারে ভষ্টগণ ॥ 

ক্ষ্টির পালন ধর্ম স্থাপি মহীতলে । 

পুত্রপৌত্র লইয়৷ আছেন কুতৃহলে ॥ 

নানা দান নানা যজ্ঞ করিল! শ্রীহরি। 

বেদের বাইত দেবপ্রীত কার্ধা করি ॥ 

এইরূপ একশত পঁচিশ বৎসর । 

নানা স্থথে বঞ্চিলেন পরম ঈশ্বর ॥ 

দ্বিজ শ্রীমাধব কহে শুন ভক্তগণ। 

হুরি-লীলামৃত সুধাপেক্ষা-আতব্মাদন ॥ 

যদুবংশে ব্রহ্মশাপ । 

স্বধামে যেরপে হরি করিল! গমন । 

সংক্ষেপে এচিব তাহা শুন ভক্তগণ ॥ 

একদিন নিঞ্জনে বদিয়! নারায়ণ । 

অনুমান করিয়া ভাবেন মনেমন ॥ 

বিনাশ করিল আমি হুষ্ট রাজগণ। 

তথাপি হইল নাহি ভূভারহরণ ॥ 

হুইল যাদবকুল অতি আনবার। 

ইছাদের জয় করে সাধ্য আছে কার ॥ 

পরস্পর ইহাদের ছন্দ্র যদি হয়। 

তবেত হইবে এই যতুকুলক্ষয় ॥ 

নিজ বংশ বধ করা ন্বয়ং অন্ুচিত। 

ছলক্রমে মায়া করি করিব বিহিত ॥ 

এইরূপে ভগবান্ ভাবিয়া নিশ্চয়। 

স্ত্র্ষশাপ ছলে তৈল যদুকুলক্ষয় ॥ 

_ একদিন যুনিগণ কৃষ্ণের আহ্ানে। 

- স্বারকা1 আইল কোন বত্ের কারণে ॥ 

ূ 
র ৃ 
| 

পারিশ্ষ। 

বিশ্বামিত্র সিত কর্ণ হূর্ববাসা তখন । 

অঙ্গিরা কশ্ঠপ ভৃগু হরষি তমন ॥ 

বামদেব বশিষ্ঠ নারদ-জাদি করি। 

মহানন্দে মগ্ন সভে দেখিয়া শ্ীহরি ॥ 

কর্ম্ম সারি ধষিগণ পরম কৌতৃকে । 

বিদায় তইয়া যায় তীর্থ পিগারকে ॥ 

উপহ1স করি ষত বাদবনন্দনে। 
প্রণাম করিয়! কহে সেই মুন্গিগণে ॥ 

স্্রীবেশ করায়্য শাস্বে জান্বুবতী-স্ুতে। 

অবিল্ম্বে বালকের! জিজ্ঞাসে বিন'তে ॥ 

গর্ভবতী এই নারী শুন মুনিগণ। 
জিজ্ঞাসিতে নাহি পারে লাজের কারণ ॥ 

কি সম্ততি প্রসবিবে বল কৃপা করি। 

কপটবিনয়ে কহে ভয় পরিহরি ॥ 

 শুনিক্বা এতেক বাকা মুনি ধ্যান কৈল। 

| তত্ব জানি মুনিগণে কোপ উপজিল ॥ 
| 
ূ 
ৃ 

ূ 
র 

র 

ক্রুদ্ধ হয়া বলে সভে শুনহ বচন । 

এখনি প্রসব হবে অরিষ্ট লক্ষণ ॥ 

জন্মিব মুল এক সকলে দেখিব। 

সে মুষল হৈতে ষদ্ুকুলধবংস হব ॥ 

এতেক বলিত্বে খসি পড়িল মুষল। 

দেখিয়া কম্পিত হৈল কমার সকস ॥ 

ভয়েতে বিকল সভে মনেমনে ভাবে । 

কি কুকর্ম করিল'ম লোকে কি বলিবে ॥ 

তবে সেই মুষল লইয়। সবজন । 

ঘরেতে গমন কৈল মলিনবদন ॥ 

সভামধ্যে গিয়া যহ্গণ-বিদ)মানে। 

উগ্রসেনে কহিল সকল বিবরণে ॥ 

দেখিয়া! মুষল আর ব্রন্মশাপ শুনি । 

সকলে বিন্যাঁপন্ন মনে ভয় মানি ॥ 

মহাঁভয়ে উগ্রসেন বলে সভাকারে। 

মুল করিয়া? হাতে ষাত প্রভাসেরে ॥ 



বসিয়া করহ ক্ষয় পাধাণ-উপরে । 

শেষ হৈলে তাহা ফেল সমুদ্রভিতরে ॥ 

বাজার ঝচন শুনি যত শিশুগণ। 

মুষল লইয়া তথা করিল গমন ॥ 

ক্ষয় কৈল মুষলেরে পাষাণ-উ রে ॥ 

অল্রষ্াত্র শেষ ফেলে সমুদ্রভিতরে ॥ 

মুষলঘর্ধণ-চূর্ণ পড়িল যথায়। 

নলখাগডার বন জন্মিল তথায় ॥ 

সমুদ্রের জলে যাহা করিল ক্ষেপণ। 

সেই লোহা এক মৎস করিল ভক্ষণ ॥ 

মত্স্তাবর ধরি জেলা। নগরে আনিল। 

মতসেরে কাটিতে লৌহ উদরে পাইল । 

দেখিয়া লুন্ূক লৌহ মাগিয়া লইল। 
শরের আগেতি তাহা ফলা করি দিল ॥ 

জরা বাধ সেই বাণ করিয় মতন । 

তুণের ভিতরে রাখে মুগের কারণ ॥ 

শুন শুন অরে ভাই হয়া একচিত । 

শ্রীকৃক্-মঙ্গল দ্বিজ-মাধব-রচিত 1 

স্পস্ট 

একদিন ব্রহ্ম! দেবগণ স'মভারে। 

প্রজাপত্তিগণ সনকাদি পষিবরে ॥ 

ভূতগণ সঙ্গে করি দেব পঞ্চানন । 

মরুদুগণের সহ সহশ্রলোচন ॥ 

আধদত্যসকল আর বত বুধগণ। 

খাতুগণ অশ্বিনী কুমার দুইজন ॥ 
অঙ্গিরা সকল আর রুদ্র বিশ্বগণ' 

গন্ধ্ব অপ্সর নাগ সকল চারণ ॥ 

সাধ্য সিদ্ধ পিতৃগণ আর ৰিদ্যাধর । 

যত খধিগণ আর গুহাক কিনব ॥. 

আনন্দে আসিয়া সভে দ্বারকানগরে । 

কষ্ণকে দর্শন করি পুস্পবৃষ্টি করে ॥ 

পরিশিষ্ট । ৫ ৮ অতি 

নানামত স্তব কৃষ্ধে করে সর্বজন। 

প্রণমিয় প্রজাপতি কহেন ব্চন ॥ 

পূর্ব্বে পৃথিবীর ভার হরণকারণ। . 
করিয়াছিলাম আমি তোমারে জ্ঞাপন ॥ 

রূপা করি তেকারণে অবতীর্ণ হয়্যা । 

| পথিবাঁর সব ভার হরণ করিয়া ॥ . 

ূ সজ্জন জনেতে ধর্ম স্থাপন করিলে । 

| সবদিগে আপনার বার্তি প্রকাশিলে ॥ 

যে বীর্তিশ্রবণে সব পাপ ধ্বংস হয়। 

ঘছবংশে 'অবতীর্ণ হয়া মহাশয় ॥ 

| জগতের হিতার্থ করিলে নানাকর্শ্ম | 

1 ধর্ম খণ্ডায়্যা সব স্থাপিয়াছ ধঙ্ম ॥ 

ূ একশত-পচিশ বৎসর হৈল পূর্ণ । 

কুপা করি দেবকার্ধা করিলে সম্পূর্ণ 

৷ দ্বিজের শাপেতে প্রায় কুল নষ্ট হৈল। 

ূ অতএব নিজ ধামে এবে শীত্র চল ॥ 

৷ ব্রঙ্গার বচন শুন কন ক্পাময়। 

: গুন ব্রহ্ম! তুমি যাহ! কর্যাছ নিশ্চয় ॥ 

ূ বীর্ষ্-শৌর্য-সম্পদে উদ্ধত্ত যদ্ুকুল। 

্ ইহারা পাঁকিলে বিশ্ব হইবে নিম্মুল ॥ 

৷ প্রকারে করিয়া ধ্বংস করিব গমন। 

। নিশ্চিন্ত হইয়। ধাহ আপন ভবন ॥ 
| 

| 

৷ শুনিয়া কৃষ্ণের কথা হবষিত মনে । 

| 

1 প্রণমিয়া গেল৷ ব্রঙ্গা সহ দেবগণে ॥ 

ৰ শুন গুন অরে ভাই হুম়্যা একচিত। 

শ্ীকষ্চ-মঙ ল দ্বিজ-মাধব-রচিত ॥ 



উদ্ধব-ভ্রীরুষ্সংবাদ 

বিবিধ উৎপাত তবে ঘ্ব'রকাভূবনে । 

আরস্ত হইল বংশ-ধবংসের কারণে । 
উক্কাপাত কতশত আকাশে হইল। 

নির্ঘাত-শব্দেতে ভালি কর্ণেতে লাগিল ॥ 

ধূমকেতু উদয় প্রচণ্ড সমীন্পণ। 

স্বর! ঘূর্ণায়মান দ্বরকার জন ॥ 

কাষ্ঠ শিলা-নির্মিত যে পাষাণ বিদরে । 

কোন কোন প্রতিমাতে মন্রহাস করে 

বিনা বহ্কিযৌগে আচম্িতে ঘর পোঁড়ে। 

গৃধিনী পেচক প্রাতিঘরেঘরে পড়ে ॥ 
কুক্কুর কান্দায় শিব! উদ্দমূখে ধায় । 

এেই মত অমঙ্গল হয় দ্বারকায়। 

নদৃখিয়া গোবিন্দ কন যত ধতগণে ॥ 

এই সব অনর্গল দেখ জনে জনে | 

বিবিধ উৎপাতে লোকে পায় নস্তাপ। 

আমাদের কুলেতে হইল ব্রক্মশাপ ॥ 

অতএব এইখানে থাক' অনুচিত । 

প্রভান-তীর্ঘেতে সভে চলহ তুরিত ॥ 
 দক্ষশাঁপে বক্ষাগ্রস্ত চক্র যে তীর্থেতে ! 
আন করি হৈলা মুক্ত সেই ত পাপেতে ॥ 
পুনর্বার নিজকলা-বৃদ্ধিকে পাইল । 

অতএব সেই মহাঁতীর্ঘথে সভে চল ॥ 

নান-দান তর্পণা্দ করিয়া সেখানে । 

সর্বপাপ হৈতে মুক্ত হব সভাজনে | 
এত শুনি বাঞ্চিত হইয়া যহুগণে। 

যোজন! করিল রণ প্রভাসগমনে ॥ 

তাহা দেখি উদ্ধব গোবিন্দসন্নিধানে । 

প্রণমিয়া যোড়করে বলিল নির্জনে ॥ 
ব্রহ্ধশীপ অন্তথ; করিতে ক্ষম হয়্যা। 
না করিলে অন্তথা বুঝি বিচারিয়! । 

পরিশিষ্ট । 

' স্বধামে যাইবে নিজ্জবংশ ধবংল করি । 
| ক 

। নিবেদন কর প্রভূ শুন হে শ্বীতরি ॥ 
ৃ তোমার উচ্ছিষ্টভোজী দাস হই আমি । 

সাপ ০০৮ পাটি 

সাীশীপিসিপীপপীসা পি্পাশত 

সস 

২০০ পিট শশিপিসপীশীশিশিত ০৩৩ 

০০ পিপি পিসি সপে সপ পি শি শিট 

৫ 

এ ০ ০৭ সী পপ আস পপ, ০০৮ ৭. পা, ২ পাপ পা পপ পিল ০০৮ এশা 

কপ করি নিজ ধামে লহ মোরে তুমি ॥ 

এইজরপ নানামতে করিলা বিনন্ন। 

দেখিয়া! একান্ত ভক্ত কহে রুপাময় ॥ 

ব্রহ্মার প্রার্থনা-হেতু ভয়্যা অবতীর্ণ। 

দেরকার্যা নাহি শেষ রুরিল্ুু নিম্পন্ন | 

ব্রহ্মশ'পে দগ্ধ হস এই যদুকুল। 

পরস্পর রণ করি হইবে নির্মুল। 

শুন হে উদ্ধব সাত দিবসভিতরে । 

সমুদ্র করিবে মগ্র দ্বারকানগরে ॥ 

ভূতল তেজিলে আমি কলি প্রবর্তিবে ' 

তাহার প্রভাবে নষ্ট মঙ্গল হইবে ॥ 

| অতএব আমাঁতে আঁবিষ্ট করি মন। 
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সাধুসঙ্গ ক'র তুমি মন কর স্থির । 

নানাতীর্থে গিয়। শুদ্ধ করিবে শরীর ॥ 

পরেতে বিবিধ যোগ কহি উদ্ধবেরে । 

বদরিকাশ্রমে যাইতে কহিলা তাহারে ॥ 

শুনিয়। কৃষ্ণের আজ্ঞা উদ্ধব তখন । 

বদরিকাশ্রমে তবে করিল গমন 

কথোপকথন হয় মুনির সহিত! 

প্রণাম করিল পরে হয়্যা পুলকিত ॥ 

গুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত। 

আকষ্ঃমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥ 



যহুবংশ ধবংস। 

হবে হরি কহিল! সকল য্ভগণে। 

নভে অমঙ্গল হয় দেখ এইখানে ॥ ৮ 

এখানে মুহূর্তকাল থাক। অনুচিত । 

বীগণ বালক বৃদ্ধ চলুক তুরিত ॥ 

'গ্রভাসেতে স্নান করি দেব গা-অগ্চনে। 

বণ ধেনু বস্ত্র পান দিয়া ছ্বিগ€ণ ॥ 

হাহাতে সকল অমঙ্গল নষ্ট হব। 
এত শুনি প্রভাস তীর্থেতে চলে সব ॥ 

তথা ঠিক। শীতের আনু! অনুসারে 

করিল সকল কার্ধা যাদব সকলে ॥ 

১বে সেই স্থানে মৈরের়ক-নধু পানে । 

ম€ততভ্রষ্ট হইল সকল যহ্গণে | 

রুষ্ণের মাযাতে মগ্র মত্ত পরস্পরে। 

বলহ আরস্ত হৈল.সেই সিন্ধু তীরে ॥ 

ধক্রাধে পরপুর্ণ সভে ঘোর যুদ্ধ হয়। 

অভ্তুর-ভোজেতে যুদ্ধ হইল প্রলয় । 

অনিরুদ্ব-সাতাকিতে হইল সংগ্রাম । 

স্থভদ্র সংগ্রামঙ্জিতে রণ অনুপাধ ॥ 

লীমিহেতে অস্থরথে যুদ্ধ ঘোরতর । 

গাতামহ দৌহিত্রেতে হইল সমর ॥ 
পিতৃগণ-সহ রণ করে পুত্রগণ। 
»ইভাই আরস্তিল ঘোরতর রণ ॥ 

রূপে হইল তবা বিষম সংগ্রাম । 

আপনা আপনি যুদ্ধ কত লব নাম ॥ 

হইল ধনুকভঙ্গ আর বাণক্ষয়। 

তবে সভে সেই অস্ত্র হস্তে করি লয়॥ 

মাহ জন্মিয়াছে সেই মুষল-বর্ষণে। 
ধৃহণে হইল তাহা বজ্র সমান . 
তাহ! জয়যা যুদ্ধ করে যত যহুগণ। 

দেখি রাম-কু্ণ দদাহে করে নিবারণ ॥ 

 পরিশিই। রি 

বারণ না গুনি সভে প্রতিপক্ষজ্ঞানে। 
রাম-কুষ্, প্রতি ধায় প্রহারকারণে ॥ | 

৷ তাঠা দেখি রাম-বৃ্ণ অতি ক্রোধমনে । 
গ্রহণ ক'রয়। সেই এরক!1 ছজনে ॥ 

1 সকল যাদবগণে করিয়! নিখন। 

নিঃশেষে করিল হরি ভূভাঁরহরণ ॥ 

| এরূপ সকল দেখ মিছা এ »ংসার । 

| দ্বিজ মাধব কহে কৃষ্ঠকথ! সার ॥ 

| টি 

! 

৷ আ্কৃষ্ণ ও বলদেবের দেহত্যাগ | 

তবে বলরাম সেই সমুদ্তীরেনে। 

নরদেহ পরিত্যাগ কিল যোগেতে ॥ 

রামের নির্ধ্যাণ দেখি এভু নারায়ণ। 

। ভূতলে অশ্বথমূলে বসিল! তখন ॥ 
৷ কে বুঝিতে পারে সেই চক্রীর চাতুরী। 

চতৃভূর্জ মুন্তি হয়্যা পীতাম্বরধারী | 

কিরীট কুগডল আর কৌস্তভ ভূষণ । 

শ্ীবংসলাষ্তন শোভে কমললোচন ॥ 

শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারিহাথে। 

বনমালাবিভূষণ প্রভু জগন্নাথে ॥ 

আপনার অস্ত্রগণ মূর্তিমান্ হর্যা। 

দক্ষিণ_বাধেতে তার রহে দাণ্ডাইয় ॥ 

| দক্ষিণ উষ্চতে বাম চরণ রাখিয়।। 

নিজানন্দে পরিপুর্ণ আছেন বসিয়া ॥ 

পৃষ্ঠে অবলম্ব করি নবীন অশ্ব । 

বসিয়! আছেন হরি নির্বিষযচিত্ত | 

এককী আছেন হরি নবঘনশ্যাম। 

৷ দূর হৈতে সেই ব্যাধ জরা ধার নাম। 

ৰ মৃগ মুখ জ্ঞান করি কৃষ্ণের চরণ। 
| 
বিন্ক করে সেই বাণ কারয়া ক্ষেপণ ॥ 
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চরণে পড়ি কছে ডি কলসি 

সা জানিয়া গ্রকুকম্দ করিলাম আমি । 

উচিত আমার দণ্ড কর প্রভূ তুদি ॥ 

যাহা স্মরণমাত্র অজ্ঞা ন-তিমির । 

পুরে যায় অন.য়াসে কহে সর্ধব ধীর ॥ 

ই বিষণ তুমি তব স্থানে অপরাধ । 

করিলাম এক মে'র ছর্দৈব প্রমাদ ॥ 

অতএব দণ্ড কর উচিত আমার । 

মত কুকন্ যেন নাহি করি আর 
॥ 

শুনিয়া কছেন হরি জরার নিকট । 

ষে কন্দ কনিলে তুমি মম বাঞ্চা বটে ॥ 

দেবলোকে বাহ তুমি কৈল্ অনুমতি । 

হুইলে পাপেতে মুক্ত পরিহর ভীতি ॥ 

তখনি বিমান এক আইল সম্মুখে । 

আরোহণ করি বাধ যায় দেবলে!কে 

দারুক আসিয়া তথ। করে ন্দন্বেষণ। 

রথে আরোহণ করি করছে অ্রমণ ॥ 

না দেবিগ শ্ীরুষ্ণের মুত্তি নিরানন্দ । 

,বামুর দ্বারায় পায় তুলসীর গন্ধ ॥ 

.সেইদিগে যাঁর তবে দাক্ষক সারখি। 

দুধে হৈতে দেখে বৃক্ষমূলে যছুপতি ॥ 

:বখের উপর হৈতে নামি তূমিতলে। 

প্রা করিয়। ককে ভাসে গ্রেমজঙলগে ॥ 

তামার চরণপদ্ম-দেখা নাহি প।ই। 

ইইয়াছে নষ্ট চকু দিবক্ঞান 
নাই ॥ 

দ্বাক্ষক কহিছে কথ! কৃষ্ণের সম্দুথে । 

ছেনকালে বেগে রখ গেল বিষ্ু
লেকে ॥ 

স্থগণ-সহিত সেই রখ যদি গেল! 

ৈশ্চাৎ হরির অন্থুসকলে চলিল ॥ 

(০ য় বিশ হৈলা দারুক সারখি। 

ক্ষন নক যাহ ্াগাবতী । টঃ 

পরল) 
এ 

। যাদবগণের ডু ] রায়ের নির্ধচাণ । 

এই ত আমান দশ। দেখ বিদ্যমান ॥ 

জ্ঞাতিগণে এইপব- শীপ্র গিয়া কহ। 
্বারকাতে তাহার। না রহে যেন কেহ 
পরিত্যাগ করিয়াছি দ্বারকা ভুবন। 

সপ্তম পিবসে সিন্ধু করিবে প্লাবন ॥ 

পিতা-মাতা -জ্ঞাতি আদি যত বন্ধুগণ । 

নিজ নিজ পরিগ্রহ করিয়! গ্রহণ ॥ 
অজ্জ্রনের সঙ্গে যেন সকলেতে যায় 1 

এই কথা শীন্ত্র গিয়া কহিও সভায় ॥ 

ভাগবত ধন্ম সেতু আশ্রয় করিয়া ।' 

মায়াতে রচিত মম বিশ্বকে জানিয়1': 

1 জাননিষ্ঠ উপেক্ষক সর্দদদ। হইৰে। 

র 

মুক্তিমূল তবে সেই শাপ্তিকে পাইবে ॥ 

শুনিয়। হরির কথা মস্তকেতে ধরি । 

দারুক চলিল শীপ্র দ্বারকানগরী ॥ 

স্তল শুন অরে ভাই হয়া একচিত ॥। 

শ্ীরুষ্ণমঙ্গল-দ্বিজ মাধব রচিত | 

ব্রঙ্ধা-আদি দেবগণ আকাশনগুলে । 

নিজ নিজ বিমানেতে উদয় সকলে ॥' 

রুষ্ণের নির্ধযাণ_লীল-দর্শনবাঙ্থার় । 

পরম উতৎ্স্থক হয়) হরিণ গায় ॥ 

রুষ্কজন্ম-কন্্ম সভে করয়ে কীত্তন। 

কুষ্ধের উপরে করে পুষ্প বরিষণ ॥ 

সেই সব দেবগণে দেখিয়া গগনে । 

আত্মাকে আত্মার যোগ করিয়! তখনে $ 

মুদিত করিয়া! চক্ষু প্রভু নান্বায়ণ। 

সশরীরে নিজধামে করিলা গমন ॥ 

| আকাণে ছন্দুভিধ্বনি পুষ্পবৃষ্টি হয় 

.... নিজ পারিষদগণ করে জয় জগ ॥ 
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২৮৮ পট শি আলা 

৬০ পি পা 
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যা 
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